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  اإلهداء.
 إلى رمز التضحية لوالهما ما كان وجودي... أمي وأبي أطال اهلل بقاءهما.

لى فلذات كبدي أوالديو إلى من قاسمني مشقة هذه الرحلة... زوجي   . ا 
لى كل أساتذتي األعزاء.   لى إخوتي وأخواتي وأبنائهم... وا   وا 

 إلى بلدي الحبيب ليبيا... أسأل اهلل له األمن واألمان.
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المقدمة

علددا المولددالم  حمددل لللددنلمال  دداهلل ن محمددهلل الحمددهلل ر  ا اللددنلمال الالوددسال الال ددس  
 ال وي األمي األمال، العلا آله الأوحنوه الأحونوه أجملال.

 أمن ولهلل: 
فنللغل من تزال أوالاتًن الو  وهن كل قال  عدل أر اهده ، ال دي الالعدنو األال دل، الالكادنل 
االجتمنعي الذي حظي ون تمن  الهللا  ال قهللامن الحهللاثن، الأهللاال التالاودل الالتانبدا ودال 

لوشددد ، الذ ال االجدددهلل الودددهللاج أال ال تدددني فكددد ي لدددهللا أادددل أمدددل فدددي رادددنا اللغدددل، فن ودددهللاج ا
 الفك ي م  الل والجالهلل ن القنئ  في  ماله، الا تقنئه علا  مال ن.

الالجملل الالت كاا مل المونحم اللغالال التي شدغل  فكد  ال حدالاال فهلل  دال ن الألفدالا فاهدن 
ي موددد فنته ، لاوا دددالا أ ماتددده مؤلفدددن  كمدددن أادددذالا ون  ددد نهلل وب فاددده فتل هدددالا لدددذك ه فددد

، الالوحددددم فددددي القدددد آل الكدددد ا  أاللددددا فددددي هلل ا ددددل هددددمل ال  ددددا  الجملددددي و ددددنو لت كاوهددددن
، فسوهلل للونحثال مل ا تكمنل وحالم القد آل الكد ا  اللغالادل الاوالودًن المونحم اللغالال

القددد آل  ألل ؛فدددي ال حدددال، فنللسقدددل ودددال علددد  ال حدددال الالقددد آل الكددد ا  عسقدددل البادددهللال جدددهللاً 
 ا   ددال ال ددوا فددي  شدداته ولددهلل ا تشددن  اللحددل الددذي كددنل مظهدد ه ابددا فددي عسمددن  الكدد

ا عدد اا  جدد  ع دده تغادد  المل ددا الم وثددا عددل المل ددا ال حددالي الددذي اكت ددوته الكلمددن  
 في اآلان  الق آ ال ولهلل تغا  ح كنتهن.

الاألول في الت كاا ال حالي  ال المل ا، الاأللفنظ ال الل لإلفونح ع هن، الأل المل دا 
عدن  ال حالي  ال  وب وال الملن ي قول أل اكالل  اوبًن وال األلفدنظ، الأل ده الودهلل مدل م  ا

ال انا للكشف عل الملن ي الي تحملهن الت اكاا، الت جاح المل ا الدذي ا ن دوه، المدل 
 شددا الاألوددنلل مالمالهددالعن  المهمددل فددي علدد  ال حددال الالددذي الددهلل حددهللام التددهللاالل قددهللا  ال

الوهذا تكمل أ مادل الوحدم فدي أ ده القدي الهدالو علدا   ال مالهالج )الت اكاا ال حالال(،
قهدددنان ونلغدددل األ مادددل، ال دددي هلل ا دددل الت اكادددا ال حالادددل الوادددنل أ ددد  أ منبهدددن الودددال  ن، 

 الالقامل ال حالال لكل  مب، كمن اهت  وهلل ا ل الت اكاا ال حالال الم نعهللال مل  في   



 د

 

ي فهد  آلادل اللغدل التالكادهلل الرا  دن، القدهلل اهداف  دذا الوحدم اللدا تلدا الهلل ا دن  جهللادهللًا فد
الل وادددل فدددي  دددانا ثقنفت دددن الل وادددل ا  دددسمال، الذلدددا مدددل ادددسل هلل ا دددل ولددد  اآلادددن  

 الق آ ال، ال ذا مل أ ونا ااتان ي لهذا المالهالج.
 أمن الهلل ا ن  ال نوقل فمل اسل البسعي علا مالهالج الوحم فهي كمن الي: 

كد ي(، جملدل الل ودي الت اكاا ال حالال الهللالالتهن ال حالال في )شل  مودبفا ودل ز  .1
 .(1)الف جن ي 

 .(2)الجملل الاو ال في ) ث  الجنحظ(، الو ا ا  الو ا ا  و كن  .2
الت اكادا اللغالاددل للجملدل الاو اددل فدي )شددل  علددي ودل الجهدد (، الود ا ا  عوددهلل الون ددب  .3

 .(3)عوهلل ال ؤالف
توددنج كادا الجملددل الاو اددل فدي )جددزو عدد ( االقدهلل اقتهدد  بوالددل مالهدالج الوحددم فددي ت ا

الالودددفي م هجدددًن لهلل ا دددل  دددذا المالهدددالج؛ لمسومتددده لددده، وحادددم قمددد  وهلل ا دددل  المددد ه 
الظددددالا   اللغالاددددل المتللقددددل ونلجن ددددا ال حددددالي ال ظدددد ي كمددددن قدددد  ه ال حالاددددالل، أمددددن فامددددن 
ااددتب ونلجن ددا التبواقددي فددت  هلل ا ددل  مددنهللي مددل اآلاددن  الق آ اددل فددي  ددذا الجددزو مددل 

(  ددال  4(  ددال ال مكاددل، ال)33) هددن(  ددال ال، م 33القدد آل الكدد ا ، الالددذي احتددالا علددا )
 .مهلل ال

الاقددل الوحددم فددي ام ددل فوددالل، اتقددهللمهن تمهاددهلل فددي مفهددال  الكددس  الالجملددل الالت كاددا، 
اددتب وهلل ا ددل نلفوددل األالل اف التحهللاددهلل أ ددالاج الجملددل ع ددهلل الللمددنو القددهللاما الالمحددهللثال،

لمثوتددل الجملددل اال ددمال الجملددل الاو اددل المثوتددل، الفادده موحثددنل: اددهلل ل الموحددم األالل: ا
و ددابل كن دد  أال مال ددلل، كمددن اددهلل ل األ مددنب الالوددال  التددي تتللددا وهددن والهددلهن فددي 

 فول الجملل تفواس  حالاًن كنمس الالهله علا  ائل وال ال أال  مب.قنلا ت كاوي ا  

                                      
  .2212، و غنزي، الكتا الالب الكتنا مبوالج، هللا   (1)
  .2211، مو ، شج  الهلل كتنا مبوالج، مكتول (2)
  .2226، مو ، جنملل الزقنزاا،   نلل منج تا  (3)



 ه

 

اددتب الموحددم الثددن ي وهلل ا ددل الجملددل الفللاددل المثوتددل، الذلددا وددذك  األ مددنب الالوددال  الا
كددنل وفنعلدده، أال متلددهللاًن وحدد ف الجدد ، الكددذلا األ مددنب  المتللقددل ونلفلددل الددسز  مكتفاددنً 

الالوددال  المتللقددل ونلفلددل المتلددهللي و ف دده اللددا مفلددالل ودده الاحددهلل، الالمتلددهللي و ف دده اللددا 
أي الفلدل الدذي  نأل منب الالوال  المتللقل ونلفلل المو ي للمجهاللومفلاللال، كمن ع ا 

 فنعله. ل  ا  
الاو اددل الم فاددل، الأشددتمل علددا موحثددال، وهلل ا ددل الجملددل  أمددن الفوددل الثددن ي فقددهلل ا ددت 

اعت ا الموحم األالل وهلل ا ل الجملل اال مال الم فال و ابل كن د  أ  مال دلل، وداهللالا  
 ال في المت العل، مل ذك  األ منب الالوال  المتللقل لكل أهللاال ال هلل  في  ذا الجزو.

ملددل الفللاددل الع ددي الموحددم الثددن ي وهلل ا ددل الجملددل الفللاددل الم فاددل،  ت ددنالل فادده  فددي الج
ذا  الفلدددل الدددسز   دددالاو كدددنل مكتفدددي وفنعلددده، أال متلدددهللاًن وحددد ف الجددد ، الت ناللددد  فاددده 
الجملددل الفللاددل الم فاددل ذا  الفلددل المتلددهللي و ف دده لمفلددالل ودده الاحددهلل، الالفلددل المتلددهللي 

 .نلمفلاللال، ال في الفلل المو ي للمجهالل، الذك  األ منب الالوال  الالا هللال له
ا ددل الجملددل المؤكددهللال، مددل تاكاددهلل للجملددل اال ددمال الو ددابل الالفوددل الثنلددم أاددتب وهلل  

ون تاهللا  أ لالا القو  ونل في الاال تث نو، ال)ال من(، مل ذك  األ منب الالودال  الدالا هللال 
لهددن، الكددذلا تالكاددهلل الجملددل اال ددمال الو ددابل وهددما  الفوددل، الالحدد الف الزائددهللال التددي 

الزائدهللال، الالتالكادهلل اللفظدي الدالا هلل تتمثل في الس  المفتالحل، ال)مدل( الزائدهللال، الحد ف الودنو 
للجملددددل اال ددددمال الو ددددابل، كمددددن أكددددهلل  الجملددددل اال ددددمال ودددداهللاال التالكاددددهلل)الل( مددددل ذكدددد  
األ مددنب الالوددال  الددالا هللال لهددن، مددل أ ددلالا قودد  وددنل في الاال ددتث نو، الالتالكاددهلل وهددما  

 الفول، الالتالكاهلل ونلح الف الزائهللال، الالتالكاهلل اللفظي لهن.
  مكمدس  ا  د نهلل، كنلتاوداب الدذي اتهدمل المفلدالال  الجنو الفول ال اودل لالد  

وا الاعهن، الالحنل الالتمااز الاال تث نو، الكذلا االتولال مل  ل  التالكاهلل العبدف ال  دا، 
الالوهللل، الكذلا ا هدنفل  دالاو كن د  محهدل أ  راد  محهدل، مدل ذكد  كدل مدن اتللدا 

 وهن مل أ منب الوال .



 و

 

علاهدددن الجملدددل الاو ادددل، ا دددمال  ادددتب ودددذك  المالاقدددل التدددي جدددنو الالفودددل الادددنمل ا
كن   أ  فللال، في المالاقل التي أق  ن الللمنو، مل ذكد  األ مدنب الالودال  الدالا هللال لهدن، 

 ث  أتمم  الوحم ونلانتمل الالتي هم تهن أ    تنئ   ذا الوحم.  
أل  أتقدددهلل  وادددنلب الشدددك  الالتقدددهللا  اللدددا الدددهللكتال  المشددد ف  الال ا دددل ي فدددي ال هنادددل الال

لدددا اللج دددل المشددد فل علدددا م نقشدددل  دددذا محمدددهلل ا ال الفنهدددل: عمدددن الما دددنالي أودددال زادددهلل، الاة
لا كل مل كن   له اهلل اللالل في  جنح  ذ   .ه ال  نللالوحم  الاة

     

ليه أُنيب.   وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وا 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متهيد 
مفهومالكالموالجملةوالتركيب
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 :والجملة والتركيبمفهوم الكالم 

 لغًة واصطالحًا: الكالم
ل اقدل علدا ال ال ا   ج " ،(1)" ال القالل، أال من كنل مكتفاًن و ف ه" :الكالم لغةً 

 .(2)"القلال الالكثا 
اللفدظ المفادهلل فنئدهللال اح دل ال دكال  علاهدن، فدنللفظ جد ل  دال " :اصطالحاً الكالم 

المفادهلل  ،«كلمد ال»الالم دتلمل ، «كدذاز»الكس ، الالكلمدل، الالكلد ، الاشدمل المهمدل:اشمل
 .(3)"ال  علاهن أا ي الكلمل الول  الكل الفنئهللال اح ل ال ك ،أا ي المهمل

اللفدظ المفادهلل فنئدهللال، "ح علاه ع هلل ال حالاال للكدس   دال: الوهذا فنلتل اف الموبل
 .(4)"كفنئهللال ا تق 

 .(5)"الل مفاهلل، اح ل  كال  المتكل  علاهق" :الكذلا  ال
علا أل   نا ف قًن وال الكس  الالكل ، فنلكل  اقدل علدا القهلل اتفا ال حنال القهللاما 

القلادددل الالكثاددد ، الالكلددد   دددال مدددن ت كدددا مدددل ثدددسم كلمدددن  فددداكث ، اللددد  اح دددل ال دددكال  
ا وددنا ذ دده(:"182ا قددنل  دداوالاه) ذ، اللهدد« وقددل ال وددا»علادده؛ أل دده جمددل كلمددل، مثددل:

ثسثدل أشدانو: اال د   مدن الكدس ، أل ده أ اهلل  فدل :، اللد  اقدل(6)عل  من الكلد  مدل الل وادل"
 .(7)الالفلل الالح ف

                                      
القددنمالل المحدداب، مجددهلل الددهللال وددل القددالا الفادد الز آوددنهللي، مددنهللال: )كلدد (، وددنا المددا ، فوددل الكددنف تحقاددا: مكتوددل التدد ام، ال نشدد :  (1)

 .1/1122 ، البولل الثنم ل، 2002 –ه 1221لو نل،   ل ال ش :  -مؤ  ل ال  نلل، وا ال 

: )كل (، ونا الما ، فول الكدنف، تحقادا: أحمدهلل عودهلل الغفدال  الوحنح، تني اللغل الوحنح الل ا،ال منعال ول حمنهلل الجال  ي، منهللال (2)
 .2/2022 ، البولل ال اولل،  1891 –ه 1201عبن ، ال نش : هللا  اللل  للمساال، وا ال ،   ل ال ش : 

 ال،  دد ل شدد ح اوددل عقاددل، اوددل عقاددل عوددهلل ار وددل عوددهلل الدد حمل، تحقاددا: محمددهلل محددي الددهللال عوددهلل الحماددهلل، ال نشدد : هللا  التدد ام، القددن  (3)
 .1/12 ، البولل اللش الل، 1890 –ه 1200ال ش : 

 .1/12 الموهلل   ف ه، (4)

 مدل الهالامددل فددي شدد ح جمددل الجالامددل، جدسل الددهللال عوددهلل الدد حمل ال دداالبي، تحقاددا: عودهلل الحماددهلل   ددهللاالي، ال نشدد : المكتوددل التالفقاددل،  (5)
 .1/29مو ، 

وشددد  ودددل ق وددد ، تحقادددا: عودددهلل ال دددس  محمدددهلل  دددن الل، ال نشددد : هللا  مكتودددل الادددن  جي، القدددن  ال،  ددد ل ال شددد :  أودددالالكتدددنا،  ددداوالاه  (6)
 .1/12 ، البولل الثنلثل،1899 –ه1209

 .2/2022موهلل   نوا، تني اللغل الوحنح الل وال، ال منعال ول حمنهلل الجال  ي،  ،ا ظ  الوحنح (7)
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الالكلمددددل  ددددي: اللفددددظ المالهددددالج لمل ددددا مفدددد هلل، فقالل ددددن المالهددددالج لمل ددددا أادددد ي 
 .(1)از(، القالل ن مف هلل أا ي الكس  فإ ه مالهالج لمل ا را  مف هللذالمهمل )ك

ه( فددي كتنودده: 182كدد   دداوالاه ) ذكمددن فدد ا ال حددنال وددال الكددس  الالقددالل، فقددهلل 
لددهلل القددالل مددن القلدد  فددي الكددس  علددا أل احكددا وهددن، الاة مددن تحكددا واعلدد  أل قلدد  ال مددن "

 .(2)كنل كسمًن ال قالاًل "
الالكس  من كنل مكتفان و ف ه ال ال جملل، الالقالل ل  اكل مكتفاًن و ف ه ال دال جدزو 

لا علدا الفد ا ودال الكدس  الالقدالل، الجمدنج ال دنل علدا أل ذمل الجملل، المل الدهلللال كد
الال اقاللدددالا القددد آل قدددالل ار، فكدددل كدددس  قدددالل اللدددال كدددل قدددالل اقاللدددالا القددد آل كدددس  ار، 

 .  (4)، الالقالل اقل علا الكس  الالكل  الالكلمل ملن(3)كسمنً 
ا الحددهلل اللددا التف قددل وددال الكددس  الالقددالل وددل تلددهللاه اللددا ذلدد  اقددف الللمددنو اللددا  دد

الادددسف ودددال الكدددس  الالجملدددل،  جدددهلل أل ال حدددنال قدددهللامًن لددد  اكدددل لدددهللاه  ا دددتاهللا  مالحدددهلل 
لموددبلح الجملددل، فمدد ه  مددل ا ددتلمل موددبلح الكددس  القوددهلل ودده الجملددل، المدد ه  مددل 

الاحددهلل مددل  َّفدد ا وا همددن، ال أا أل كددل ا ددتلملهمن ملددن هللالل التف اددا وا همددن، المدد ه  مددل
 ال الموبلحال ااتب وهللاللل ملا ل.ذ 

 :الجملة لغًة واصطالحاً 
ا  هللهللتده اللدا الذ لد  الح دنا،القدهلل أجم ،الجملل: الاحهللال الجمدل ي " الجملة لغًة:

 .(5)الجملل"

                                      
 .11/ 1عوهلل ار،  اول عقالدش ح اول عقال،  (1)

 .122/ 2الكتنا،  (2)

وددل م ظددال ، تحقاددا: عوددهلل ار علددي الكوادد ، المحمددهلل أحمددهلل ح ددا ار، ال نشدد  محمددهلل الشددنذلي، محمددهلل وددل مكدد   ا ظدد  ل ددنل اللدد ا،  (3)
 .2822/ 2ال نش : هللا  الملن ف، القن  ال، 

 .11/ 1موهلل   نوا، ش ح اول عقال، اول عقال عوهلل ار ول عوهلل ال حمل، ا ظ   (4)

 .1112/ 2  ،، ال منعال ول حمنهلل الجال  ي، منهللال: )جمل(، فول الجا ، ونا جملالوحنح الل وال تني اللغل ،نحالوح (5)
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الالجملدددل  الجملدددل الاحدددهللال الجمدددل،ل ن دددن فدددي ل دددنل اللددد ا الودددل م ظال :"الجدددنو م
لا، الالجملدل: ذجمنعل الشيو، الأجمل الشيو جمله عدل تف قدل، الأجمدل لده الح دنا كد

جمنعل كل شيو وكنمله مدل الح دنا الراد ه، اقدنل: أجملد  لده الح دنا الالكدس ، قدنل 
، [32/ 21 دددال ال الف قدددنل: ] ﴾...     ﴿ تلدددنلا:

 .(1)ا  هللهللته اللا الجملل" ذالقهلل أجمل  الح نا ال
لدد  اكددل االتفددنا الاهددحًن وددال الهللا  ددال علددا تل اددف الاحددهلل  الجملةةة اصةةطالحًا:

، فددول  ال حدنال القددهللاما  ددنالالا للجملدل اشددمل جماددل جالا وهدن  ددالاو كددنل قدهللامًن أ  حددهللاثنً 
ودددال مودددبلحي الجملدددل الالكدددس ، كدددنلمو هلل، ال ددداوالاه، الاودددل ج دددي، الالزماشددد ي، الاودددل 

 الاش، الرا   .
ه(، اللكددل ومل ددنه اللغددالي 131فلقددهلل ا ددتاهلل  موددبلح الجملددل ع ددهلل الالاددل ) 

الجملل:جمنعددل كددل شدديو وكنملدده مددل الح ددنا اللددال ومل ددنه االوددبسحي، فددي قالله:"
 .(2)مل  له الح نا الالكس  مل الجملل" الأجالرا ه، 

ي ذكددد ه ذه( فلددد  ا دددتاهلل  مودددبلح الجملدددل علدددا الالجددده الددد182أمدددن  ددداوالاه) 
حدهللال جدنو  فاهدن الل  الث  علا كلمل جملل فدي كتنوده الال مد ال الا مل ولهلله، الاجنوالذال 

ال هلل  ومل ن ددن اللغددالي، حاددم   هلل والهددلهن موددبلحًن  حالاددًن، وددلوودداغل الجمددل، اللدد  ادد
اللددال شدديو اهددب الل اللادده الال ال دد  احددناللالل ودده الجهددنً .المددن اجددالز فددي الشددل  :"اقددالل

 .(3)ا مالهل الجمل"ذك ه لا  ن  ن،ألل  ذأكث  مل أل أ
فمودددبلح الكدددس  ات دددل  ا ال ال دددي ا لدددهللا  الجملدددل مودددبلحًن ع دددهلل  ددداوالاه،ذال دد

 هللالال  كثاددد ال وحاددم ال امكدددل أل اقددنل الل  ددداوالاه ا دددتاهلل  ذمهلللاللدده فدددي كتنودده، الاااددد

                                      
 .1/192،191،ول م ظال ا نل الل ا،ل  (1)

اللدددال، الالادددل ودددل أحمدددهلل الف ا ادددهللي، مدددنهللال: )جمدددل(، حددد ف الجدددا ، ودددنا الجدددا  الال دددالل الالفدددنو، تحقادددا: مهدددهللي المازالمدددي، الوددد ا ا   (2)
 .1/122ال نم ائي،

 .1/22الكتنا،  (3)
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، (1)ا المودبلح الاد اهلل وده ال ثد  فدي مقنودل الشدل ذفقدهلل اد هلل  د الكس  فدي مل دا الجملدل،
اكددالل م ددتلمس القددهلل  ،(2)الكددس " قددهلل اجددالز فددي الشددل  ال ددال هددلافكددال اقددالل مددثس: "

أال قاللددده: "ال ددال قلادددل فدددي  ،(3)كقاللدده: "اللك ددده كثدد  ال ودددا فدددي كسمهدد " ومل ددا اللغدددل،
 . (4)كس  الل ا"
ل ال ومدن ا دتلم ،(5)لدا كدس  اللودنهلل الوده أ  دزل القد آل"ا عذأجد ي  دفإ مدن : "القالله

هلل اجدالز القالكقالله: " ،(6)"ال ومن قنلالا في ول  الكس كقالله: " ومل ا القلال اال تلمنل،
القددهلل ا ددتاهلل  لفددظ الكددس  الادد اهلل ودده ال ظددن  اللغددالي  ،(7)فددي الشددل  الفددي هددلاف الكددس "

لدددا فهدددال ملغدددز تدددن ا لكدددس  ذالمدددل أ اهلل " :كقاللددده الم كدددالز فدددي عقدددل الجمنعدددل اللغالادددل،
ل ددا اال ددتلمنل الوددحاح، كددال اقددالل: ، القددهلل ادد هلل وم(8)ي ا ددوا اللددا أفئددهللته "ذال ددنل الدد

 .(10)كس "الجه الأال" ،(9)"ال ال حهلل الكس "
ه(  دددددددال أالل مدددددددل ا ددددددتاهلل  مودددددددبلح الجملدددددددل فدددددددي 223ل الفددددددد او) أ ال جددددددهلل

الجملدددددل م ادددددهللًا وهدددددن الفلدددددل الأل أالل مدددددل ا دددددتلمل  ،(11)كتنوددددده:)ملن ي القددددد آل للفددددد او(
فددي ملدد   حهللاثدده  ه(،281الالفنعددل، أال الموتددهللأ الالاودد   ددال: أوددال اللوددنل المودد هلل ) 

ال مددن كددنل الفنعددل  فلددًن؛ أل دده جملددل اح ددل علهددن ال ددكال ، التجددا عدل الفنعددل، فقددنل: "

                                      
 .22، 21  ، ب:2002ا ظ  و نو الجملل الل وال، محمهلل حمن ل عوهلل اللباف، ال نش : هللا  ر اا، القن  ال،   ل ال ش   (1)

  .1/92الكتنا،  اوالاه،  (2)

 .1/211، الموهلل   ف ه(3)

 .1/202، الموهلل   ف ه(4)

 .222/ 1،الموهلل   ف ه (5)

 .21/ 1الموهلل   ف ه،  (6)

 .29/ 1الموهلل   ف ه،  (7)

 .209/: 1الموهلل   ف ه،  (8)

 .102/ 1الموهلل   ف ه،  (9)

 .111/ 1الموهلل   ف ه،  (10)

احددي الفدد او، تحقاددا: أحمددهلل اال ددف ال جددنتي، محمددهلل علددي ال جددن ، عوددهلل الفتددنح ال ددمنعال الشددلوي، ملددن ي القدد آل للفدد او، أوددال زك اددن  (11)
 .222 ،182/ 2ال نش : الهللا  المو ال للتالاف الالت جمل، مو ، البولل األاللا، 
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 ،«قددن  زاددهلل»ا قلدد :ذوهددن الفنئددهللال للمانبددا، فنلفنعددل الالفلددل وم زلددل االوتددهللاو، الالاودد  ال
 .(1)"«القنئ  زاهلل»زلل قاللا:فهال وم 

، را  أل المود هلل لد  (2)الأبلا  اوالاه علا  ك ي ا   نهلل: "الم  هلل الالم  هلل اللاه"
اش  اللا من أشن  اللاه  داوالاه مدل اللسقدل أال ال اوبدل ودال  ك دي الجملدل، ال دي عسقدل 
ا  دد نهلل، الظددل مفهددال  الجملددل اتدد هللهلل فددي كتددا ال حددال مقوددالهلل ودده: الفلددل الالفنعددل، أال 

ه(، فحدددهللهلل مفهدددال  الجملدددل عدددل ب ادددا 392هللأ الالاوددد ، حتدددا جدددنو اودددل ج دددي) الموتددد
المقنولددددددل الالمقن  ددددددل وا همددددددن الوددددددال عددددددهللهلل مددددددل الموددددددبلحن  األادددددد ا، علددددددا  أ ددددددهن 

 .(4))الكس ( ال)القالل( :(3)موبلحن
ل جللهمدن مودبلحًن الأوا اول ج ي أل اكالل   نا ف ا وال الكدس  الالجملدل، ود

ي ذكدددل لفدددظ مفادددهلل، م دددتقل و ف ددده، مفادددهلل لمل دددنه، ال دددال الدددأمدددن الكدددس ، فالاحدددهللًا، فقدددنل: "
الكدس  ال مدن  دال لغدل اللد ا عودن ال عدل كد  ودال: "ذلا ذ، الكد(5)ا ماه ال حالاالل: الجمدل

ي التدددي ا دددماهن أ دددل الوددد نعل األلفدددنظ القنئمدددل و وال دددهن الم تفاهدددل عدددل را  دددن، ال ددد
 .(6)الجمل"

اعلد  أل الالاحدهلل اقدالل: " ذه( وال الكدس  الالجملدل، ال431القهلل  الا الج جن ي) 
ادد ي »ا ائتلددف م هددن اث ددنل فافددنهللا،  حددال:ذمددل اال دد  الالفلددل الالحدد ف ا ددما كلمددل، فددإ

 .(7)،  مي كسمًن ال مي جملل"«زاهلل

                                      
 نشدد : هللا  عددنل  المقتهددا، محمددهلل وددل ازاددهلل وددل عوددهلل األكودد  أوددال اللوددنل، الملدد الف وددنلمو هلل، تحقاددا: محمددهلل عوددهلل الاددنلا عظامددل، ال (1)

 .9/ 1الكتا، وا ال ، 

 .22/ 1الكتنا،  (2)

 ب:  ،2001 د ل ال شد  ، ل، القدن  ال حال الد ب ودال األودنلل الالحهللاثدل، أحمدهلل محمدهلل عودهلل ال اهدي، ال نشد : هللا  مكتودل الثقنفدا ظ   (3)
22. 

 .2/ 1الاونئب، أوال الفتح عثمنل اول ج ي، تحقاا: محمهلل علي ال جن ، ال نش : هللا  عنل  الكتا، وا ال ،  (4)

 .11/ 1، الموهلل   ف ه (5)

 .22/ 1، الموهلل   ف ه (6)

وكدد  عوددهلل القددن   الج جددن ي، تحقاددا: علددي حاددهلل ، ال نشدد : هللا  أمددال مكتوددل مجمددل اللغددل الل واددل، هللمشددا،  دد ل ال شدد   أوددالالجمددل،  (7)
 .20 ، ب: 1892 –ه 1282
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الكدددس   دددال م كدددا مدددل ف الكدددس  فقدددنل: "َّه( فقدددهلل عددد 138أمدددن الزماشددد ي) 
زادددهلل »لدددا ال اددداتي الال فدددي ا دددمال، كقاللدددا:ذكلمتدددال أ ددد هلل  الحدددهللا من اللدددا األاددد ا، ال 

، «ا بلددا وكدد »، «هدد ا زاددهلل»، أال فددي فلددل الا دد ،  حددال:«وشدد  وددنحوا»، ال«أاددالا
 .(1)الا ما جملل"

الكدس  كدل لفدظ م دتقل و ف ده مفادهلل ه( عد ف الكدس  قدنل: "643ول الداش) الا
 .(2)"«قن  وك »، ال«زاهلل أاالا» لمل نه، الا ما جملل،  حال:

 ا الول  األا  مدل علمدنو الل وادل القدهللاما أل الكدس  الالجملدل ماتلفدنل، ذال 
فدددإل شددد ب الكدددس  ا فدددنهللال، الال اشدددت ب فدددي الجملدددل أل تكدددالل مفادددهللال، ال مدددن اشدددت ب فاهدددن 

اللال كدل جملدل  ،كل كس  مفاهلل ذافهلل، فهي أع  مل الكس ، الل  ا   نهلل،  الاو أفنهلل أ  
 .(3)مفاهللال

القنئددددددل ونلتف قددددددل وددددددال الكددددددس  الالجملددددددل، اوددددددل ال امثلددددددالل االتجددددددنه ذالمددددددل الدددددد
الا  دد نهلل المقوددالهلل لغادد ه، فقددنل:  اتدده،ذه( ففدد ا وددال ا  دد نهلل المقوددالهلل ل632منلددا:) 

اتددده مدددل المقوددالهلل لغاددد ه كإ ددد نهلل الجملدددل المالودددالل وهدددن، ذالاحتدد ز ودددال قادددل مقودددالهلل ل"
، فلدال اتده ودل قودهلل لغاد هذالالمهنف اللاهن، فإ ه ال  نهلل ل  اقودهلل  دال، الال مدن تهدم ه ل

قمد  »، ال«ال قدنمالاذ أاد  الد»، مل قاللا:«قنمالا»لا  حال:ذكسمًن ول  ال جزو كس ، ال 
 .(4)"«حام قنمالا

                                      
المفول في و لل ا ع اا، أوال القن   محمدالهلل الزماشد ي، تحقادا: علدي ودالملح ، ال نشد : هللا  مكتودل الهدسل، واد ال ،  د ل ال شد   (1)

 .22/ 1ألاللا،  ، البولل ا1882

لو ددنل،  دد ل  –شدد ح المفوددل، الدداش وددل علددي وددل الدداش أوددي ال دد اان، الملدد الف وددنول الدداش، ال نشدد : هللا  الكتددا الللماددل، وادد ال   (2)
 .12/ 1 ، البولل األاللا، 2001 –ه 1222ال ش  

 –ه 1221األ هللل،  ددد ل ال شددد   –ل ائدددي، ال نشددد : هللا  الفكددد ، عمدددنَّ  الجملدددل الل وادددل تالافهدددن الأق دددنمهن، فنهدددل ودددنلح ال دددم ظدددا  (3)
 .12 ، البولل الثن ال، ب: 2001

تحقاددا: عودهلل الدد حمل ال دداهلل، محمددهلل وددهللالي الماتددالل، ال نشدد : هللا   جدد  للبونعددل، محمددهلل وددل عوددهلل ار وددل منلددا، شد ح ت ددهال الفالائددهلل،  (4)
 .9، 1/ 1 ، البولل األاللا، 1880 –ه 1210  ل ال ش  
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ه الم دددالل، فاقدددالل: ذه(، فدددي تالهددداح  ددد688ا  دددت ونهللي)  هددديَّالا ددده  الددد 
 .(1)لا الال في ا مال أال فلل الا  "ذالكس  من تهمل كلمتال ون   نهلل، الال ااتي "

الالفد ا ودال الجملدل الالكدس ،أل اقدالل: " ذس  الالجملدل، الث  اف ا ال هي وال الكد
اتهن أال ال، كنلجملددل التددي ذالجملددل مددن تهددمل ا  دد نهلل األوددلي  ددالاو كن دد  مقوددالهللال لدد

كدد  مددل الجمددل، فاادد ي الموددهلل ، الأ ددمنو الفنعددل الالمفلددالل ذاودد  الموتددهللأ ال ددنئ  مددن 
ا  دد نهلل األوددلي الالوددفل المشددوهل، الالظدد ف مددل مددن أ دد هلل  اللادده، الالكددس : مددن تهددمل 

 .(2)اته، فكل كس  جملل الال ا لكل"ذالكنل مقوالهللًا ل
القهلل ولغ مفهال  الجملل الل وال في الت ام ال حالي أالي تبال ه علا ادهلل اودل  شدن  

ه(، فهددال أالل مددل تال ددل التلمددا فددي شدد ح مفهددال  الجملددل، الاللسقددل 361األ وددن ي) 
ادددم أفددد هلل ونودددًن ودددال  ن، حوا هدددن الودددال الكدددس ، كمدددن تال دددل التلمدددا فدددي وادددنل أق دددنمهن ال 

 .المغ ي اللواا عل كتا األعن اا ،م تقًس في كتنوه: ا ع اا عل قالاعهلل ا ع اا
ه(، علدددددا أل   دددددنا فددددد ا ودددددال الكدددددس  361 دددددا اودددددل  شدددددن  األ ودددددن ي) ذ

مددن هللل علددا  «ونلمفاددهلل»القددالل  المفاددهلل ونلقوددهلل، الالمدد اهلل: هلله  ددال: "الالجملددل، فددنلكس  ع دد
 .(3)مل ا اح ل ال كال  علاه"

زادددهلل  »، الالموتدددهللأ الاوددد ه كدددد «قدددن  زادددهلل»د كدددعودددن ال عدددل الفلدددل الفنعلددده، الالجملدددل: "
كددنل »، ال«أقددنئ  الزاددهللال»، ال «هدد ا اللددب»، المددن كددنل وم زلددل أحددهلل من،  حددال:«قددنئ 

 .(4)"«ظ  ته قنئمنً »، ال«زاهلل قنئمنً 
ك  الم  هلل الالم  هلل اللاه وحقاقتهمن ال حالال، ال من الفلدل الالفنعدل، الالموتدهللأ ذفإ ه 

ه األمثلددل تفاددهلل فنئددهللال تنمددل، ممددن ذالالاودد ، المددن كددنل وم زلددل أحددهلل من، الوددنل ر  مددل أل  دد

                                      
 .21/ 1 ،  1819 –ه 1289، ال نش : جنملل قن  اال ل،   ل ال ش   هي الهللال األ ت اونذيش ح ال هي علا الكنفال،  (1)

 .22/ 1، الموهلل   ف ه (2)

تحقاددا: مددنزل الموددن ا، محمددهلل علددي حمددهللار، ال نشدد : هللا  جمددنل الددهللال وددل  شددن  األ وددن ي، مغ ددي اللواددا عددل كتددا األعن اددا،  (3)
 .280ل نهلل ل، ب:  ، البولل ا1892الفك ، وا ال ،   ل ال ش  

 .280، ب: الموهلل   ف ه (4)
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ه ذاجلل موبلح الكس  ا بوا علاهدن، فدإل اودل  شدن  ا دن ج فاؤكدهلل أل القودهلل مدل  د
 .(1)األمثلل ا شن ال اللا ا   نهلل، اللال الهللاللل علا ا فنهللال

للتف قدددل ودددال مودددبلح الكدددس  الال هلل فدددي كتنا:)األشدددونه الال ظدددنئ ( اتجدددنه جهللادددهلل 
الل الكدددس  (  أي وهدددنو الدددهللال ال حدددنل، فاقدددالل: "ه911ا قدددل ال ددداالبي)  ذالالجملدددل، ال

اقدددنل ونعتودددن  الالحدددهللال الحنودددلل ون  ددد نهلل ودددال الكلمتدددال، الا دددما الهائدددل االجتمنعادددل، 
الودال ال الت كادا، الأل الجملدل تقدنل ونعتودن  كثد ال األجدزاو التدي اقدل فاهدن الت كادا، ألل 

 م كا اعتون ال: لكل
 الكث ال- أ

 .(2)"الالالحهللال - ا

وهللأ اهللال موبلح جهللاهلل فدي اال دتلمنل، افادهلل مدن ادهللل علاده الكدس  الالجملدل، ال"
ال  جدهلل كدل مود فنته  مفتتحدل ذاحتفا وده المحدهللثالل الد)الت كاا(، القهلل  :ال ال موبلح

هلل عودن ال عدل اللفدظ المفاد :وتل اف الكس  ال الجملل، الأكث  حهللالهلل   تتفدا فدي أل الكدس 
 .(3)هلل فاه الت كاا الجالهللًا أال تقهللا ًا"فنئهللال اح ل ال كال  علاهن، الو

عودن ال عدل م كدا مدل كلمتدال أ د هلل  الحدهللا من الم ه  مل ع ف الجملل وا هن: "
 ده ، فإ«الل اك م دي» ، أال لد  افدهلل، كقاللدا:«زادهلل قدنئ » :اللا األاد ا  دالاو أفدنهلل، كقاللدا
 .(4)الكس  مبلقًن"الاوه فتكالل أع  مل جملل ال تفاهلل الال ولهلل مجيو ج

 

                                      
 .22 ، ب: 2001 –ه 1229ا ظ  الجملل الفللال، علي أوال المكن  ، ال نش : مؤ  ل الماتن ، القن  ال،   ل ال ش   (1)

ال،  دد ل ال شدد  األشددونه الال ظددنئ  فددي ال حددال، جددسل الددهللال ال دداالبي، تحقاددا: عوددهلل اللددنل  ددنل  مكدد  ، ال نشدد : هللا  عددنل  الكتددا، القددن    (2)
 .8/ 2 ، البولل الثنلثل، 2002 –ه 1222

الت اكاا ال حالال الهللالالتهن األ لالوال )في شل  موبفا ول زك ي(، جملل الل وي الف جدن ي ال نشد : جنملدل ال دنول مدل أو ادل،  د ل  (3)
 .22 ، البولل األاللا، ب: 2010ال ش  

ه، البولدل 1202  األوادن ي، ال نشد : هللا  الكتدنا الل ودي، واد ال ،  د ل ال شد  ، تحقادا: الود ا االج جدن يمحمهلل ول التل افن ، علي  (4)
 .101/ 1األاللا، 
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 :مفهوم التركيب
ه األلفدنظ تدؤهللي مل دا التلود  ذالكس  احتالي علا مجمالعل مل األلفنظ، الكل  

عددل فكدد ال، الت ددما كددل األلفددنظ التددي تلودد  عددل فكدد ال تنمددل ونلجملددل، ال و ددي الجملددل فددي 
الغنلددا علددا ا  دد نهلل، أي علددا الم دد هلل الالم دد هلل اللادده، الا  دد نهلل  ددال األوددل فددي و ددنو 

ن دد  جملددل ل، القددهلل وددال  دداوالاه أل الجملددل تتكددالل مددل م دد هلل الم دد هلل اللادده،  ددالاو كالجملدد
ا وددنا الم دد هلل الالم دد هلل اللادده، ال مددن مددن ال اغ ددا الاحددهلل م همددن ذ ددا ددمال أ  فللاددل، فقددنل: "

 .(1)"...عل اآلا ، الال اجهلل المتكل  م ه وهللاً 
تددهللأ حدهلل من الموودهلل مدل أل تكدالل م كودل مدل ا دمال: أفت كادا الجملدل اال دمال ال

لا الجملدددل الفللادددل الودددهلل لهدددن مدددل ذال دددال الم ددد هلل اللاددده، الاآلاددد  الاوددد  ال دددال الم ددد هلل، الكددد
  ك ال أ ن اال  من الفلل ال ال الم  هلل، الالفنعل  ال الم  هلل اللاه. 

. "اللدددال (2) هلل ونلم ددد هلل اللاددده"  ادددل تلمدددل علدددا  ودددب الم دددذعملادددل " دددال فن  ددد نهلل: 
تددي ا لددا وهددن رادد  مل وددل، ألل مددل ا  دد نهلل لكن ددن فددي حكدد  األوددالا  ال تجد هلل الجددزوال

 .(3)ال ا تحا الال ولهلل اللقهلل الالت كاا"ا ع اا 
 ه الملن ي:ذال هلل للت كاا ملنل متلهللهللال ع هلل علمنو اللغل، فمل  التركيب لغًة: 

الهدددل ولهددده علدددا ولددد  فت كدددا  ال كوددده ت كاودددًن:دددددددد ومل دددا الجمدددل الالهددد : "
 ًا الت كاا جمل شيو اللا آا  الهمه. ذ، ال(4)الت اكا"
 .(5)ل ولهه علا ول ، القهلل ت كا الت اكا"اله :ال كا الشيو"

                                      
 .22/ 1، الكتنا (1)

 ، 1891 –ه 1201لو ددنل،  دد ل ال شدد   –فددي ال حددال الل وددي  قددهلل التالجادده، مهددهللي المازالمددي، ال نشدد : هللا  ال ائددهلل الل وددي، وادد ال   (2)
 .21البولل الثن ال، ب: 

 .22/ 1و لل ا ع اا، أوال القن   محمالهلل الزماش ي، المفول في  (3)

 .81/ 1القنمالل المحاب، مجهلل الهللال ول الفا الزآونهللي، منهللال: ) كوه(، ونا الونو، فول ال او،  (4)

 .1112/ 2، ل الل ا، اول م ظال ل ن (5)
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، ال ددال (1)"جمددل الحدد الف الو ددابل ال ظمهددن لتكددالل كلمددل" : ددال ددددددد ومل ددا الدد ظ  
ومل ا الت كاا في االوبسح الحهللام ع هلل ال حنال الملنو ال، فمدل التل ادف اللغدالي 

هلل، ال ددال جمددل اتهددح أل الت كاددا، ومل ددا الهدد  الالجمددل، ال ددال  قددا  التف اددا الا فدد ا
 .(2)األشانو المتف قل لتشكل شائًن الاحهللاً 

مددن هددم  فادده كلمددل اللددا أادد ا ال علددا ب اقددل  دد هلل األعددهللاهلل،  ددال: " الالت كاددا
مثددل قاللددا: قلدد ، ق بددنل، كتددنا، وددنا، ال ددال أ ولددل أق ددن : ال دد نهللي الل اشددتمل علددا 

هددنفي،  حددال:  ل لدد  تكددل مقوددالهللال، الاة  كتددنا»  ددول وددال األلفددنظ احوددل وهددن فنئددهللال، الاة
، الرادد  «ام ددل عشدد »، المزجددي: عددهللهللي كددد «ا   ددنل الكنمددل»، التددالظافي  حددال:«ار

ا التق ددا  أل الم كددا وددهللال ه لفددظ اددهللل علددا ذ، الالاهددح مددل  دد(3)"« دداوالاه »عددهللهللي كدددد 
الل مل ددا الم كددا كمددن  ذ، ال«الكلمددل»ااتلددف عددل لفددظ  «الم كددا»مل ددا واددهلل أل لفددظ 

 .(4) ال الاهح مل األمثلل را  مف هلل في حال كنل مل ا الكلمل مف هللا كمن  أا ن
قدالل مؤلدف مدل كلمتددال أال أكثد  لفنئدهللال،  دالاو أكن دد  ":  ددال التركيةب اصةطالحا

، « دددددال  الشدددددمل »، أ   نقودددددل، مثدددددل: «ال جدددددنال فدددددي الودددددهللا»الفنئدددددهللال تنمدددددل، مثدددددل: 
 .(5)"«ملاالل تتقل ع»، «ا   ن ال الفنهلل»

 ددال اللفددظ "ه(: 323اآلج المادل )   آجد ال  فددي الفدي تل اددف الكدس  ع فدده اوددل
 .(6)"الال ي الم كا ت كاوًن ال  نهللاًن تحول وه الفنئهللال ،الم كا المفاهلل ونلالهل

                                      
 .18/ 1، ونا التنو، تل افن ، الج جن يال (1)

ق د  اللغدل الل وادل، الجنملدل ا  دسمال،  –الت اكاا ال حالال في القوب الق آ ي،  هنل فؤاهلل ح ال، )  نلل منج تا ، كلال اآلهللاا  (2)
 .11 (، ب: 2012 –ه 1221رزال،   ل 

 .10ل األاللا، ب:  ، البول2001الظالا   اللغالال في الت ام ال حالي، علي أوال المكن  ، ال نش : هللا  ر اا، القن  ال،   ل ال ش   (3)

 .20، 18الجملل الفللال، علي أوال المكن  ، ب: ا ظ   (4)

 –ه 1212وادد ال ،  دد ل ال شدد   –جددنمل الددهلل الل الل واددل، موددبفا وددل محمددهلل  ددلا  الغساا ددي، ال نشدد : المكتوددل اللودد ال، ودداهللا  (5)
 .12/ 1 ، البولل الثنم ل الاللش الل، 1882

 ، البولددل 2002 –ه 1221ال ددلالهللال،  دد ل ال  دد   -ثامددال، ال نشدد : مكتوددل ال شددهلل، ال اددن شدد ح اآلج الماددل، محمددهلل وددل وددنلح الل (6)
 .11، 10األاللا، ب: 
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عودددن ال عدددل م كدددا مدددل كلمتدددال ع فهدددن الج جدددن ي  دددي: "كمدددن  وتركيةةةب الجملةةةة
أل »، أال لدد  افددهلل، كقاللددا:«قددنئ  زاددهلل»:أ دد هلل  الحددهللا من اللددا األادد ا  ددالاو أفددنهلل، كقاللددا

، (1)الاودده فتكددالل أعدد  مددل الكددس  مبلقددًن"، فا دده جملددل ال تفاددهلل الال ولددهلل مجدديو ج«اك م ددي
أعدد  مددل الكددس  علددا االوددبسح المشددهال ، ألل الكددس  مددن تهددمل ا  دد نهلل " الالجملددل

 كل كدس  اشدتمل علدا م د هلل الم د هلل، ال ي "(2)اته أ  ال"ذاألولي  الاو كنل مقوالهللًا ل
 .(3)اه"الل

 أقسام الجملة.

 أنواع الجملة عند النحاة القدامى من حيث الداللة:
 ددا اللددا أ دده ا حودد  فددي ذ مددل ااتلددف ال حددنال قددهللامًن فددي أق ددن  الكددس ، فمدد ه 

 دددا ولهددده  اللدددا أ ددده ا ق ددد  اللدددا ثسثدددل أق دددن : اوددد ، ذق دددمال: الاوددد  الا  شدددنو، ال 
ا الوددل أق ددن  الكددس  اللددا كدد  أ دده ا ق دد  اللددا أ ولددل حتددذ مددل الاة شددنو، البلددا، المدد ه 

، الالوحاح أل الكس  ا ق   اللا او  الاة شنو فقب، الأل البلا مل أق دن  (4) تل عش 
 .(5)ا  شنو

 أقسام الجملة عند النحاة القدامى من حيث التركيب:
 ا ول  ال حنال القهللاما اللدا تق دا  الجملدل مدل حادم الت كادا اللدا ق دمال: ذ

جملل فللال ال ي التي وهلل  ن فلدل، المدل  دؤالو جملل ا مال ال ي التي وهلل  ن ا  ، ال 

                                      
 .101/ 1، ونا التنو، التل افن ، الج جن ي (1)

 الكلادن  ملجد  فددي المودبلحن  الالفدد الا اللغالادل، أوددال الوقدنو أاددالا ودل مال دا الكفددالي، مدنهللال: )جمددل(، فودل الجددا ، تحقادا: عددهلل نل (2)
 .221/ 1 ، 1889 –ه 1218هلل الاش، ال نش : مؤ  ل ال  نلل، وا ال ،   ل ال ش  

الال اب، الو ا ا  موبفا، أحمهلل الزان ، حنمهلل عوهلل القنهلل ، محمهلل ال جن ، منهللال: )جمل(، ودنا الجدا ، تحقادا: مجمدل اللغدل الل وادل،   (3)
 .121/ 1ال نش : هللا  الهللعالال،  

 .1/22جالامل، جسل الهللال ال االبي، ا ظ   مل الهالامل في ش ح جمل ال (4)

وددل  شددن  األ وددن ي، تحقاددا: عوددهلل الغ ددي الددهللق ، ال نشدد : الشدد كل س  اللدد ا، جمددنل الددهللال ا ظدد  شدد ح شددذال  الددذ ا فددي مل فددل كدد (5)
 .20 ، البولل األاللا، ب: 1892 –ه 1202 ال ان،   ل ال ش   -المتحهللال للتالزال، هللمشا
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، الاودهللال مدل (1)ك ه في ودنا "الم د هلل الالم د هلل اللاده"ذه(، ال ال من 182ال حنال:  اوالاه) 
ه( حاددم ق دد  281لا المودد هلل) ذكسمدده أل الجملددل ع ددهلله ق ددمنل: ا ددمال الفللاددل، الكدد

 .(2)الجملل اللا ا مال الفللال
الجمدل مال حدال قدنل: "ق د ه( اللدا أل الجملدل علدا316الذ دا اودل ال د اي) 

من موتهللأ الاو ،..." المفاهللال علا ه وال: المن  .(3)فلل الفنعل، الاة
ه( اللددا أل الجملددل ت ق دد  اللددا ق ددمال: جملددل ا ددمال، 392 ددا اوددل ج ددي) ذال 

الجمل تت كدا مدل جدزأال، المدن ا د  الا د ،  حدال: الموتدهللأ ك  وال: "ذالجملل فللال، حال 
من فلل الا  ،  حدال: الفلدل ال   كد  ودال الجملدل  دي:ذلا حدال ذ، الكد(4)نعدل"الفالالاو ، الاة

الاود ، الجملدل  كل كس  مفاهلل م تقل و ف ه ال ي علا ه وال: جملل م كول مل موتدهللأ"
 .(5)م كول مل فلل الفنعل"

ه( الراد ه، 138المل ال حنال مل جللهدن أ ولدل أق دن ، المدل  دؤالو الزماشد ي) 
الالجملددل علددا ل: "فقدن حادم زاهلل الجملددل الشد بال، ال ددي التدي تتكددالل مددل أ دلالا شدد ب،

عمد ال »، ال« ا أاالهذزاهلل »لا: ذأ ولل أه ا، فللال، الا مال، الش بال، الظ فال، ال 
 . (6)"«انلهلل في الهللا »، ال«الوك  الل تلبه اشك ا»، «أواله م بلا

                                      
 .22/ 1الكتنا،  (1)

 .9/ 1المقتها،  (2)

 ، 1899األوالل في ال حال، أوي وك  محمهلل ول ال  اي، تحقاا: عوهلل الح دل الفتلدي، ال نشد : مؤ  دل ال  دنلل، واد ال ،  د ل ال شد   (3)
 .12/ 1البولل الثنلثل، 

 ، البولددل 1892ودل ج دي، تحقادا: ح دل   دهللاالي، ال نشدد : هللا  القلد ، هللمشدا،  د ل ال شد  ود نعل ا عد اا، أودال الفدتح عثمددنل  د   (4)
 .299/ 1األاللا، 

 ، ب: 1812ودل ج دي، تحقادا: فدنئز فدن ل، ال نشد : هللا  الكتدا الثقنفادل، الكالاد ،  د ل ال شد  مل في الل وال، أوال الفتح عثمدنل الل (5)
21 ،21    . 

 .22/ 1المفول في و لل ا ع اا،  (6)
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الجمددل التددي تكددالل اودد  الموتددهللأ علددا أ ولددل الج جددن ي أل: "كدد  عوددهلل القددن   ذال 
الفنعدل، الالثدن ي: أل تكدالل م كودل مدل  أه ا، األالل: أل تكالل جملل م كودل مدل فلدل

 . (1)الجزاو، الال اول: أل تكالل ظ فًن" اوتهللاو الاو ، الالثنلم: أل تكالل ش بنً 
ثسثددددددددددل أق ددددددددددن ، المددددددددددل  ددددددددددؤالو اوددددددددددل  شددددددددددن   نالمددددددددددل ال حددددددددددنال مددددددددددل جللهدددددددددد

الجملدددل اللدددا ا دددمال الفللادددل الظ فادددل، كددد ه فقدددنل: "ا ق دددن  ذه(، المدددن 361األ ودددن ي) 
قدددددنئ  »، ال« اهدددددن  اللقادددددا»، ال«زادددددهلل قدددددنئ  »ا  ،كددددددد:فنال دددددمال  دددددي التدددددي ودددددهلل  ن 

كددنل زاددهلل »، ال«هدد ا اللددب»، ال«قددن  زاددهلل»، الالفللاددل  ددي وددهلل  ن فلددل كددددد: «الزاددهللال
، الالظ فاددل  ددي الموددهلل ال وظدد ف أال «قدد »، ال«اقددال  زاددهلل»، ال«ظ  تدده قنئمددنً »، ال«قنئمددنً 

 .(2)"...«في الهللا  زاهلل»، أال«أع هللا زاهلل»مج ال ،  حال:
لا اللدا ذا الحدهلل ودل ق د  الجملدل كدذفي تق ا  الجملل اللدا  د الل  اقف اول  شن 

 جملل كو ا، الجملل وغ ا.
زاددهلل أودداله »، ال«زاددهلل قددن  أودداله»اال ددمال التددي او  ددن جملددل،  حددال: "الكودد ا  ددي: 

 .(3)"«قنئ 
 .(4)كنلجملل الماو  وهن في المثنلال" المو ال علا الموتهللأ، ا  ي: "الالوغ

ا  الدالجهال، ذا  الجه الاحهلل، الجملدل ذالق   الجملل الكو ا اللا ق مال: جملل 
زادهلل »ا دمال الودهلل  فللادل اللجدز،  حدال:ا  الدالجهال  دي: "ذك  أل الجملدل الكود ا ذال 

 ،«ظ  دد  زاددهللًا أودداله قددنئ »كددذا قددنلالا الا وغددي أل اددزاهلل عكددل ذلددا فددي  حددال:  ،«اقددال  أودداله
 المثلدده علددا مددن قددهللم ن ،«زاددهلل أودداله قددنئ »حددال:  ا  الالجدده الالاحددهللذال  علددا مددن قددهللم ن، وو ددن

 .(5)"«ظ    زاهللًا اقال  أواله» حال:
                                      

ظ  وحددد  الم جدددنل، ال نشددد : هللا  ال شددداهللل اللددد اا،  ددد ل ال شددد  المقتودددهلل فدددي شددد ح ا اهدددنح، عودددهلل القدددن   الج جدددن ي، تحقادددا: كدددن (1)
1892، 1 /212. 

 .282 اا، ب: نمغ ي اللواا عل كتا األع (2)

  .281، ب: الموهلل   ف ه (3)
 .281ب: الموهلل   ف ه،  (4)

 .200، 288، ب: الموهلل   ف ه (5)
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الجملدل اللدا ثسثدل  ه( وم ه  اودل  شدن  ف جدهلله اق د 911القهلل تاث  ال االبي) 
 دمال، الفللادل، الظ فادل، فنال دمال التدي ودهلل  ن ا د  الت ق   الجملل اللا أق ن  فاقالل: "

، «قددددن  زاددددهلل»الالفللاددددل التددددي وددددهلل  ن فلددددل كدددددد:، « اهددددن  اللقاددددا»، ال«زاددددهلل قددددنئ »كدددددد:
 .(1)"«ق »، ال«اقال »، ال«ظ  ته قنئمنً »، ال«كنل زاهلل قنئمنً »، ال«ه ا اللب»ال

 أقسام الجملة عند المحدثين:
 تاث  ول  المحهللثال ونلقهللمنو في تق ا  الجملل، المل  ؤالو: 

 أق ن  ال ي:  له(، ق   الجملل اللا ثسث1398: عونل ح ل) أوالً 
ال ي التي تقتو  علا  ك ي ا   نهلل أي علا الموتهللأ مل اود ه، "الجملل األولال:  -1

 أال من اقال  مقن  الاو ، أال تقتو  علا الفلل مل فنعله، أال من ا الا عل الفلل.

الجملددل الكودد ا: ال ددي مددن تت كددا مددل موتددهللأ الاودد ه جملددل ا ددمال أال فللاددل،  حددال:   -2
 .«ئحتهالز   بنو   ا»، أال «باول نالز ال   ائحته»

ا القلددددد  الحدددددهللا من اوددددد ًا ذالجملدددددل الودددددغ ا: ال دددددي الجملدددددل اال دددددمال أال الفللادددددل ال -3
 .(2)"لموتهللأ

 الهللكتال  فنهل ال م ائي، ا ق م  الجملل ع هلله اللا: ثانيًا:

 الجملل المف هللال: ال ي ومل ا الكلمل، مثل: أ هلل،  اف، قل ، شج ال. -1

الو دددنو الوددد في: )الوددداغل( كا دددمنو الفدددنعلال، الالمفلددداللال، الالمونلغدددل، الاادددتسف   -2
لدا مثدل: بدنعل، البلدنل، الحمدا، الأحمدا، ال دنئهلل، ذ الراد  الجمالج لس د  الالاحدهلل،

 ال اهلل.

 التالاف و العاه:  -3

 التالاف الجزئي، مثل:  را اللا،  را في،  را عل...اللخ. - أ

                                      
 .21/ 1 مل الهالامل في ش ح جمل الجالامل،  (1)

 .  11/ 1ال حال الالافي، عونل ح ل، ال نش : هللا  الملن ف، البولل الانم ل عش ،  (2)
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ف، التالكادهلل، العهللمده، المدن ذك ، الالحدذالالدالتالاف التن ، مثل: التقهللا ، الالتدااا ، - ا
 لا.ذ، المن اللا «الل زاهللًا قنئ »، ال«قنئ  زاهلل»، ال«زاهلل قنئ »لا، مثل: ذاللا 

 ا  هللاللل علا مل ا، فنلجملل الالاحهللال قهلل ااتلف مل ن نذال غمل الوالتال: ال ي  -4

وددناتسف ال غمددل الوددالتال المكال ددل مددل ااددتسف الحدد الف الااددتسف الت كاددا، 
 منل. مثل: زاهلل ع هلله

التبددال  التددن ااي للهللاللددل: فهللاللددل التلوادد  الالاحددهللال قددهلل تتغادد ، الالملددن ي قددهلل تتحددالل،  -5
، « فدل عقا تده»لا  حال قدالله : ذال ومن كنل مل الولالول مل فل األول للهللاللل، ال 

، «ودنح»، ال« فدل عقا تده»لال   نا مل عسقدل لغالادل ودال  ذ، ال«ونح»ومل ا 
الوددال  الوددال مل ددا)ج ا  ( لولددهلل ع ددا ا وددال تجمددل مل ددا ذ ودد  تشددتا  ددذفلددال 

 التل ف .

أال مل أو ز الظالا   في الل وادل، المدل أ د  الل نود   ا ع اا: ال ال أو ز ظن  ال، -6
 .(1)في الجملل الل وال فاهن

 ف هلل ال، الالتمهلل في تق ا  الجملل علا مهمال هن، فق مهن اللا: ثالثًا:
 .اللا شيو وفل عل   ولوهن جملل ا مال، التلو   -1

 .الالامكل أل تتكالل مل كلمل الاحهلل ، التلو  عل الحهللم،جملل فللال -2

 .(2)جملل ا مال فللال، التتمتل وال اونئب ال نوقتال -3

: و جشت ا ددد ، ق ددد  الجملدددل الاعتمدددهلل فدددي تق دددامهن علدددا ا  ددد نهلل، فق دددمهن رابعةةةاً 
 اللا:
 ا كنل الم  هلل الالم  هلل اللاه ا مال، أال وم زلل اال  .ذجملل ا مال، ال -1

 م  هلل فاهن فلس أال وم زلل الفلل.ا كنل الذجملل فللال، ال -2

                                      
 ، البولددددل 2000 –ه 1220األ هللل،  دددد ل ال شدددد   –ملددددن ي ال حددددال، فنهددددل وددددنلح ال ددددم ائي، ال نشدددد : هللا  الفكدددد ، عمددددنل ا ظدددد   (1)

 .12، 12، 11/ 1األاللا، 

، محمدددهلل القودددنب، ال نشددد : الم كدددز القدددالمي للت جمدددل، القدددن  ال،  ددد ل ال شددد  اللغدددل، ف دددهلل ال، ت جمدددل: عودددهلل الحمادددهلل الدددهللالاحليا ظددد   (2)
 .111:112 ، ب: 2012
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شدددوه الجملدددل، ال دددال  دددالج مدددل الكدددس  مدددن لدددال وجملدددل، ودددل  دددال كلمدددن  مفددد هللال، أال  -3
 لا ال هللاو.ذت كاون  الوفال، أال الهنفال، أال عبفال را  ال  نهللال، مثنل 

الجملددل ال نقوددل، ال ددي الت اكاددا التددي تفاددهلل مل ددا كددنمًس، التكددالل مكال دده مددل كلمددل  -4
 .(1)الاحهللال

 محمهلل حمن ل عوهلل اللباف، اق   الجملل اللا ثسثل أق ن :: خامساً 
ا  الالدز  ذالجملل التنمل: ال ي الجمل ا   نهللال التي اكالل ا   نهلل فاهدن مقودالهلل الد -1

 ، ال ي علا ثسثل أق ن  أاهًن:(2)فاهن تهن  ع و ي ا   نهلل

 .(3)الجملل الالوفال -الجملل الفللال.      ي -الجملل اال مال.     ا- أ

ف ذك  فاهن ع ود  الاحدهلل مدل ع نود  ا  د نهلل، الاحدذالمالجزال: ال ي التي االجملل  -2
 ، ال ي ثسثل أق ن  أاهًن:(4)فًن الاجوًن أال رنلونً ذالل و  الثن ي ح

 الجملل الفللال المالجزال.  -أ
 الجملل اال مال المالجزال. -ا
 . (5)الجملل الجالاوال المالجزال -ي

ودددنحال أي أ هدددن كن ددد  فدددي أالل الجملدددل راددد  ا  ددد نهللال: ال دددي التدددي تلدددهلل جمدددًس الف -3
 ، الأ الاعهن  ولل:(6) ذأم  ن تلوا ًا ا فلنلاًن الو  عل التلجا أال المهللح أال ال

  .ذجملل المهللح الال -الجملل التلجوال.     ي -جملل الانلفل.     ا- أ

 الجملل الق مال. -الجملل ال هللائال.    ال -جملل انلفل الوال .   ه -هلل
 .(7)ئالا ال الا ر اذالجملل التح -ز

                                      
التبدددال  ال حدددالي للغدددل الل وادددل، و جشت ا ددد ، ت جمدددل:  مهدددنل عودددهلل التدددالاا، ال نشددد : مكتودددل الادددن جي، القدددن  ال،  ددد ل ال شددد  ا ظددد   (1)

 .122 ، البولل الثنلثل، ب: 1882 –ه 1212

 ع اوادددل فدددي الجملدددل وددال القدددهللا  الالحدددهللام، محمدددهلل حمن دددل عودددهلل اللباددف، ال نشددد : هللا  ر ادددا، القدددن  ال،  ددد ل ال شددد  اللسمدددل ا ا ظدد  (2)
 .19 ، ب: 2001

 .92:18الم جل  ف ه، ب: ا ظ   (3)

 .18الم جل  ف ه، ب:ا ظ   (4)

 .82: 80الم جل  ف ه، ب: ا ظ   (5)

 .81الم جل  ف ه، ب: ا ظ   (6)

 .108: 89ب:  الم جل  ف ه،ا ظ   (7)
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 : تمن  ح نل، الق   الجملل اللا: سادساً 
 الجملل الاو ال، التشمل: -1

 الجملل المؤكهللال. -الجملل الم فال.     ي -الجملل المثوتل.    ا- أ

 الجملل ا  شنئال، التشمل: -2

 .(1)الجملل ا فونحال -الجملل الش بال.   ي -الجملل البسوال.  ا- أ

 ثسثل أق ن :: مههللي المازالمي، ق   الجملل اللا سابعاً 
 الجملل الفللال: ال ي التي اكالل فاهن الم  هلل هللااًل علا التغا  الالتجهللهلل. -1

 الجملل اال مال: ال ي التي اكالل فاهن الم  هلل هللااًل علا الهللالا . -2

 .(2)الجملل الظ فال: ال ي التي اكالل فاهن الم  هلل ظ فنً  -3

 : فا  الهللال قونالال، ق   الجملل اللا ثسثل أق ن :ثامناً 
ال ي التي ودهلل  ن ا د  ود اح أال مدؤالل، أال ا د  فلدل، أال حد ف  : مالالجملل اال -1

 را  مكفالف مشوه ونلفلل التن ، أال ال نقب.

 الجملل الفللال: ال ي التي وهلل  ن فلل تن  أال  نقب. -2

 . (3)الجملل الش بال: ال ي التي وهلل  ن أهللاال ش ب -3
 : عوهلله ال اجحي، ق   الجملل اللا ق مال فقنل:تاسعاً 

 .(4)لم لهمن؛ جملل ا مال الجملل فللال" العنل ال ثنالجملل الل وال "
ا كن   الجملل موهللالوال ون   وهللوا أوداًس فهدي ذال"الللتمااز وا همن اشا  اللا أل: 

 .(5)"ا كن   موهللالوال وفلل را   نقب فهي جملل فللالذجملل ا مال، أمن ال

                                      
 .122 ، ب: 1882اللغل الل وال مل ن ن المو ن ن، تمن  ح نل، ال نش : هللا  الثقنفل، المغ ا،   ل ال ش  ا ظ   (1)

 –ه 1201لو ددنل،  دد ل ال شدد   –ال حددال الل وددي قالاعددهلل التبواددا، مهددهللي المازالمددي، ال نشدد : هللا  ال ائددهلل الل وددي، وادد ال   فدديا ظدد   (2)
 .91 ، البولل الثن ال، ب:1891

 ، 1812لو دنل،  د ل ال شد   –الع اا الجمل الأشونه الجمل، فا  الهللال قودنالال، ال نشد : هللا  األالزاعدي للبونعدل الال شد ، واد ال  ا ظ   (3)
 .18ولل األاللا، ب: الب

 .92 ، البولل الثن ال، ب: 1889التبواا ال حالي، عوهلله ال اجحي، ال نش : هللا  المل فل الجنملال، األ ك هلل ال،   ل ال ش   (4)

 .92الم جل  ف ه، ب:  (5)



19 

 

 : عوهلل ال حمل محمهلل أاالا، اق   الجمل اللا ق مال:عاشراً 
 الت حو  في الجملل اال مال الالجملل الفللال.: الجمل ا   نهللال -1

 .   (1) ، الالتلجاذالجمل را  ا   نهللال:  ي جمل ال هللاو، الالمهللح، الال -2

                                      
 .128هلل ا ن   قهللال في ال حال الل وي، عوهلل ال حمل محمهلل أاالا، ال نش : مؤ  ل الوونح، مو ، ب: ا ظ   (1)



 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 تراكيب اجلملة اخلربية املثبتة

 

 توطئة -

 المبحث األول: تراكيب الجملة الخبرية االسمية المثبتة. -

 المبحث الثاني: تراكيب الجملة الخبرية الفعلية المثبتة. -
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 توطئة:
قددالل ادد اهلل ودده الفددنهللال ال ددنمل، أال القددن ل مهددمالل الجملددل، "الجملددل الاو اددل  ددي: 

اته، وحام احتمل أل اكدالل ذا المهمالل أال المل ا ونلحًن للحك  علاه في ذالاكالل  
ا انلفددده، ذالالاقدددل، الراددد  ودددنهللا الا بدددنوا ذودددنهللقًن، أال راددد  ودددنهللا، فاكدددالل ودددنهللقًن ال

 .(1)"اذهللالل ال ظ  اللا القنئل مل حام اتونفه ونلوهللا، أال الك
ال دددي التدددي تفادددهلل واوددددل  الت ق ددد  الجملدددل الاو ادددل اللدددا ق دددمال، جملدددل ا دددمال:

 الهلهن ثوال  شيو لشيو لال را ، وهللالل  ظ  اللا تجهللهلل الال ا تم ا .
ل ملدددددددال مدددددددل جملدددددددل فللادددددددل: مالهدددددددالعل  فدددددددنهللال التجدددددددهللهلل الالحدددددددهللالم فدددددددي زمددددددد

 .(2)االاتون 
ال  دددنا فددد ا مل دددالي ودددال الجملدددل اال دددمال الالجملدددل الفللادددل، مدددل حادددم هللاللدددل 
الم دددد هلل )اال دددد ( علددددا الثوددددال ، الهللاللددددل الم دددد هلل)الفلل(علا الحددددهللم الالحددددهللالم، الللددددل 

كدد  أل: ذالج جددن ي كددنل مددل أالائددل مددل هللل علددا الحددهللا الفدد الا الهللقاقددل وا همددن حاددم 
ا كنل ونلفلدل، ال دال فد ا لبادف ذا كنل ونال  ، الوا ه الذالمل ف الا الاو   ال ا ثون  "

تمل الحنجل في عل  الوسرل اللاه، الوان ده أل مالهدالج اال د  اثود  وده المل دا للشديو 
 مدددل راددد  أل اقتهدددا تجدددهللهلله شدددائًن ولدددهلل شددديو، أمدددن الفلدددل فمالهدددالعه اقتهدددي تجدددهللهلل

 .(3)المل ا المثو  وه شائًن ولهلل شيو"
الل "ثال الددهللكتال  مهددهللي المازالمددي حددال قددنل: ه الفكدد ال مددل المحددهللذالأاددهلله فددي  دد

ا الأهللا، اتمادز ذالموتهللأ ال اتماز عدل الفنعدل ومكن ده، الاة مدن اتمادز ومدن  دال أعمدا مدل  د
ا كدنل الم د هلل ا دمًن جنمدهللًا، أال ذا الال الذوا ه اتوف ونلم  هلل اتونفًن ثنوتًن، الال اتحقدا  د

                                      
لاواددن،  دد ل ال شدد   –اوددنئب الت كاددا فددي هللاددالال أحمددهلل الشددن ف، الودد ا ا  البددن   الشدد اف، ال نشدد : هللا  الكتددا الالب اددل، و غددنزي  (1)

 .29 ، البولل األاللا، ب: 2000

 –ه 1220 جالا   الوسرل في الملن ي الالوانل الالوهللال، ال اهلل أحمدهلل الهنشدمي، ال نشد : المكتودل اللود ال، واد ال ،  د ل ال شد ا ظ   (2)
 .11 ، البولل األاللا، ب: 1888

 ، 1882هللالئل ا عجنز، أوال وك  عودهلل القدن   الج جدن ي، تحقادا: محمدهلل الت جدي، ال نشد : هللا  الكتدنا الل ودي، واد ال ،  د ل ال شد   (3)
 .121، 120البولل األاللا، ب: 
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اتوددف ونلم دد هلل ال مددن  - ال ددال م دد هلل اللادده أاهددنً  –الفنعددل الأل الوددفًن هللااًل علددا الددهللالا ، 
 .(1)هلل فلس أال الوفن هللااًل علا التجهللهلل"ا الال وكالل الم  ذاتونفًن متجهللهللًا الال اتحقا  

الالجملل المن تكالل م كول مل الفلل الفنعله، أال تكالل م كودل مدل الموتدهللأ الاود ه، 
ا تقدهلل  الفلدل علدا اال د   دما  ذا تقهلل  اال   علا الفلدل  دما  الجملدل ا دمال، الاة ذفإ

ل الاو ادددل، ا دددمال كن ددد  أ  ا الفودددل ت اكادددا الجملدددذل فللادددل، ال ددد ت نالل فدددي  دددالجملددد
 فللال.

  

                                      
 .12في ال حال الل وي  قهلل التالجاه، مههللي المازالمي، ب:  (1)
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 املبحث األول
 اجلملة اخلربية االمسية املثبتة تراكيب

 

 .تراكيب الجملة االسمية البسيطة المثبتة -أوالً 

 الجملة االسمية الموسعة المثبتة.تراكيب  -ثانياً 
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 االمسية املثبتةتراكيب اجلملة اخلربية 

 دي مدن أثود  فاهدن "، الالجملدل المثوتدل (1)"الحك  وثوال  شديو آاد ا ثون : " ال 
حقاقدددل الشددديو مددددل هللالل أل تتودددهلل  ت اكاوهددددن ال فدددي، أال شددددوه ال فدددي، أي: ال هددددي، أال 

ي تاودددد  ع دددده ثنوتددددًن مللالمددددًن فددددي الدددد فل، ذالددددهللعنو، أال اال ددددتفهن ، فاحتمددددل الشدددديو الدددد
 .  (2)"الجملل المالجول التي  ي عكل الجملل ال نلول )الم فال(فنلجملل المثوتل  ي 

مالهددددالعل للهللاللددددل علددددا الثوددددال  مجدددد هللًا عددددل قاددددهلل التجددددهللهلل الالجملددددل اال ددددمال "
ا كدنل او  دن ا دمًن فقدهلل اقودهلل ذال، أال "(3)  الالثودن "الالحهللالم ف ن ا أل اقوهلل وهن الدهللالا

 عًن فقدددهلل افادددهلل او  دددن مهدددن ا كدددنلذوهدددن الدددهللالا  الاال دددتم ا  الثودددالتي  وملال دددل القددد ائل، الاة 
 .(4)ا تم ا ًا تجهللهللاًن"

فهدددي جملدددل تودددف الم ددد هلل اللاددده " كمدددن أ هدددن راددد  مشدددتملل علدددا مل دددا الدددزمل
ا أ هلل ن أل  هداف ع ود ًا زم ادًن بن ئدًن ذونلم  هلل، الال تشا  اللا حهللم، الال اللا زمل، فإ

ل ن ددال ه الجملددل جئ ددن وددنألهللالا  الم قاللددل عددل األفلددنل، ال ددي األفلددنل اذاللددا مل ددا  دد
 ًااللادده مددل فاهللال ن ددن علددا الجملددل اال ددمال، فاوددوح الوددف الم دد هلل اللادده ونلم دد هلل م ظال 

 .(5)الجهل  ظ  زم ال ملا ل"
)الم دد هلل اللادده الالم دد هلل(، أال  فددي فنلجملددل اال ددمال، أال الت كاددا اال ددمي متمثددل

  الموتهللأ الالاو ، ال من  ك نل أ ن دانل متسزمدنل، القدهلل أشدن   داوالاه اللدا الموتدهللأ الالاود
فدددي ملددد   حهللاثددده عدددل ودددنا الم ددد هلل الالم ددد هلل اللاددده، الاعتو  مدددن كا همدددن كلمدددل الاحدددهللال، 

الل الموتددهللأ الوددهلل لدده مددل أل اكددالل المو ددا علادده حاددم جلددل الموتددهللأ  ددال الاودد  فقددنل: "و

                                      
 .22ب:ونا األلف، هلل القن   الج جن ي، التل افن ، عو (1)

أ مدددنب الت كادددا الق آ دددي )هلل ا دددل فدددي  دددال ال آل حددد (، علدددي ماددد ال جودددن ، )  دددنلل منج دددتا ، كلادددل اآلهللاا، ق ددد  اللغدددل الل وادددل ا ظددد   (2)
 .22، 22 (، ب: 2008 –ه 1220الآهللاوهن، جنملل الكالفل، تح  الش اف: ز ا  رنزي زا هلل،   ل 

 .1212، ب: اللكو يالوقنو  أوالالكلان ،  (3)

 .222الموهلل   ف ه، ب:  (4)

 .182اللغل الل وال مل ن ن المو ن ن، تمن  ح نل، ب:  (5)
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الل " لدا، حادم قدنل:ذ، الاتفا مله المو هلل فدي (1)أال اكالل في مكنل أال زمنل" شائن  ال،
 .(2) ".المل ا..االوتهللاو في  اكالل الال شائًن  ال او  الموتهللأ ال
ه(، 316كدد ه أوددال وكدد  ال دد اي)  ذهللا ن للموتددهللأ مددن اددتل اددف وددال أ أالهددحالللددل 

فدددي ال حدددال(، حادددم أل  ددداوالاه ودددنل ر  مدددل ا دددتلمنله لمودددبلح  فدددي كتنوددده )األودددالل
بسقدده علددا الم دد هلل اللادده كمددن  ي ذك   مددنذك  ددن، لدد  اقددهلل  تل افددن لدده مكتفاددًن وددذالموتددهللأ، الاة

للموتددهللأ،  نً فلددل المودد هلل فددي )المقتهددا(، أمددن اوددل ال دد اي فقددهلل الهددل تل افددلا ذم دده، الكدد
الموتددهللأ مددن ج هللتدده مددل عالامددل األ ددمنو، المددل األفلددنل الالحدد الف، الكددنل القوددهلل "فقددنل: 

فادده أل تجللدده أالاًل ال ثددنل موتددهللأ ودده هللالل الفلددل، اكددالل ثن ادده اودد ه، الال ا ددتغ ا الاحددهلل 
لموتددهللأ  فددل ونالوتددهللاو، الالاودد   فددل وهمددن، م همددن عددل وددنحوه، ال مددن م فالعددنل أوددهللًا، فن

ه، ال دال م لد   ، الالموتهللأ ال اكالل كنمس تنمًن الال واود  «محمهلل  وا ن»، ال«ار  و ن» حال:
 دا اللاده اودل ال د اي فددي ذلا اودل ج ددي اللدا مدن ذ دا كدذ. ال (3)لمدن المدل فدي األ دمنو"

 .   (4)تحهللاهلل تل اف للموتهللأ في كتنوه: )اللمل في الل وال(
 من اال دددددمنل المجددددد هللال  افدددددًن للموتدددددهللأ الالاوددددد  ملدددددن وقاللددددده:"هلل الزماشددددد ي تلالقدددددهلل حدددددهلل 

الالمددد اهلل ونلتج ادددهلل الاسؤ مدددن مدددل اللالامدددل التدددي  دددي:  ،«زادددهلل م بلدددا»لإل ددد نهلل،  حدددال: 
 .  (5)الأاالاتهن" «ح و »، ال«الل»، ال«كنل»

هللتددده مدددل اللالامدددل اللفظادددل، كدددل ا ددد  اوتهللأتددده الج  " ا وقاللددده:ذالقدددهلل الهدددح اودددل الددداش  ددد
الاللالامدددل اللفظادددل  دددي أفلدددنل الحددد الف، تادددتب ونلموتدددهللأ الالاوددد ، فامدددن  ع ددده،لإلاوددن  

 .(6)"الأاالاتهن «َّلأ»الأاالاتهن، الالح الف  حال:  «كنل»األفلنل، ف حال: 

                                      
 .121/ 2الكتنا،  اوالاه،  (1)

 .129، 121/ 2المقتها،  (2)

 .29/ 1األوالل في ال حال،  (3)

 .22اللمل في الل وال، ب:  (4)

 .22ب:  ،في و لل ا ع ااالمفول  (5)

 221/ 1، ش ح المفول للزماش ي (6)
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ع ده،  الموتدهللأ  دال المجد هلل عدل اللالامدل اللفظادل ماود اً "الع ف اول  شدن  الموتدهللأ وقاللده: 
 .(2)"ي تت  وه مل الموتهللأ فنئهللالذالالم  هلل "، الالاو   ال (1)أال الوفًن  افلًن لمكتف وه"

ي المدل فاهمدن، فدنل فل فدي ذالالموتهللأ الالاو  م فالعدنل، العلا دن أل  وحدم عدل اللنمدل الد
 دا اللاده  داوالاه المدل تنولده مدل ذا مدن ذ، ال ال عنمل مل الي، ال د«االوتهللاو»الموتهللأ  ال 

ودنل فل  الموتهللأ ا تفدل وتل اده مدل اللالامدل اللفظادل، الاادتب"الوو اال حام ا الل أل: 
هللالل را ه لثسثل أالجه، األالل: أل الموتهللأ القل فدي أقدالا أحالالده ال دال االوتدهللاو، فداعبا 
أقددالا الح كددن  ال ددال ال فددل، الالالجدده الثددن ي: أل الموتددهللأ أالل الال فددل أالل فدداعبا األالل 

 .(3)لا من أشوهه"ذاألالل، الالالجه الثنلم: أل الموتهللأ ماو  ع ه، الالفنعل م فالج، فك
الموتهللأ( الوهلل أل اكالل ا مًن، الالم  هلل )الاو ( فاجالز أل اكدالل ا دمًن، أال فنلم  هلل اللاه )

 .(4)فلًس، أال شوه جملل مل )الجن  الالمج ال (، أال )الظ ف( تت  وهمن فنئهللال

 أوال: تراكيب الجملة االسمية البسيطة المثبتة: 

مددددن ع ن ددددن ولدددد  المحددددهللثال ونلجملددددل الوددددغ ا،ال ي الجملددددل "الجملددددل الو ددددابل  ددددي 
أقددل "، ال ددي فددي أقودد  وددال  ن (5)"الحددهللا من اودد  لموتددهللأ ا القلدد ذمال أال الفللاددل الاال دد

ا القددهلل  مددل كلمددل ذقددهلل  مددل الكددس  افاددهلل ال ددنمل مل ددا م ددتقًس و ف دده،  ددالاو ت كددا  دد
 .(6)"الاحهللال أال أكث 

زاددهلل »نلجملدل اال ددمال تت كدا فددي أو دب وددال  ن مدل موتددهللأ الاود ، كقاللددا: فا ذالعلدا  دد
 .«م بلا

                                      
 .220ش ح شذال  الذ ا في مل فل كس  الل ا، ب:  (1)

محمهلل محي الهللال عودهلل الحمادهلل، مكدنل ال شد : القدن  ال،  د ل تحقاا: ش ح قب  ال هللا الول الوهللا، جمنل الهللال ول  شن  األ ون ي،  (2)
 .111ه، البولل الحنهللال عش ، ب: 1292ال ش  

 ، ب: 1882 –ه 1212ال الو كن  األ ون ي، تحقاا: فا  ودنلح قدهللا ال، ال نشد : هللا  الجودل، واد ال ،  د ل ال شد أ  ا  الل وال، أو (3)
18 ،90. 

 .18ا ظ  اللسمل ا ع اوال في الجملل وال القهللا  الالحهللام، محمهلل حمن ل عوهلل اللباف، ب:  (4)

 .11/ 1ال حال الالافي، عونل ح ل،  (5)

 .211، 211 ، البولل ال نولل، ب: 1882ال، ال نش : مكتول األ جلالا المو ال، القن  ال،   ل ال ش  مل أ  ا  اللغل، الو ا ا  أ  (6)
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موتددددهللأ أل اكددددالل مل فددددل القددددهلل اكددددالل  كدددد ال لكددددل شدددد ب أل تفاددددهلل الاألوددددل فددددي ال
 علا  حال من  ااتي الحقًن.(1)ك  ن  حنال الل وال ذالتحول الفنئهللال واحهلل األمال  التي 

 االبتداء بالمعرفة.  -1

 دددي مدددن الهدددل لادددهللل علدددا شددديو ولا ددده، ال دددي المهدددم ا  الاألعدددس  المل فددل: "
الالمل فددل أاهددًن الهلل اا الشدديو  الالموهمددن ، المددن عدد ف وددنلس  الالمهددنف اللددا الحددهللا من،

ا الحدددا تلدددنلا الا ا دددمذعلدددا مدددن  دددال علاددده، ال دددي م دددوالقل وجهدددل وادددسف الللددد  اللددد
 .(2)ونللنل  هللالل اللن ف"

الالموتددهللأ  ددال اال دد  المحكددال  علادده وحكدد  مددن، ال حددل ال   ددتبال أل  حكدد  علددا 
اود   دال لا ا وغي أل اكالل الموتهللأ مل فدل، الالذا الشيو، اللذا ك ن  ل ف  ذشيو الال ال

كدد  المجهددالل أالل األمدد  اددال م ال ددنمل ذالحكدد ، الالحكدد  علددا المجهددالل ال افاددهلل، ألل 
ا الجددا أل اكددالل الموتددهللأ ذحادد ال، فتتولدده علددا عددهلل  ا وددغنو اللددا حكمدده، المددل أجددل  دد

 .    (3)مل فل حتا اكالل ملا ًن، أال  ك ال ماوالولً 

 مت العل م هن:القهلل ال هلل االوتهللاو ونلمل فل في وهلل  الجملل علا وال  الأ منب 

 .: ] الموتهللأ )مل فل( + الاو )مل فل([النمط األول -
 او ال حدنال آقدهلل تلدهللهلل  ال ، (4)ع هللمن اجتمل مل فتنل تظه  الفنئهللال مل اجتمنعهمن

في تماز الموتدهللأ مدل الاود  الذا القلدن ملد فتال، الامكدل أل  مادز وا همدن الذ المللدال  ع دهلل 
زاددددهلل »لاودددد   ددددال األعدددد ،  حددددال: المانبددددا  ددددال الموتددددهللأ، الالمجهددددالل  ددددال الاودددد ، الأل ا

، الذا كدددنل لددده أودددهللقنو راددد ه، الأل الموتدددهللأ اتحدددهللهلل وح دددا الهلل اا المدددتكل  لمدددن «ودددهللاقي
اللمددده المانبددددا، فددددإل علددد  المددددتكل  أل المانبددددا الددد ف أحددددهلل البدددد فال: الموتددددهللأ أال 

القددنئ  »، فقاددل فددي الجددالاا: «مددل القددنئ »الاودد ، كددال ا ددال عددل أحددهلل من وقاللدده مددثًس: 
                                      

 .211/ 1ا ظ  ش ح اول عقال، اول عقال،  (1)

 .292/ 1ونا الما ، الج جن ي، عوهلل القن   التل افن ،  (2)

 .211/ 1موهلل   نوا، ا ظ  ش ح اول عقال، اول عقال،  (3)

 .11/ 1ا ظ  األوالل في ال حال، اول ال  اي،  (4)
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ف  ددال الموتددهللأ الذا ااتلفدد   توددل التل اددف، لمجهددالل  ددال الاودد ، الأل األعدد  كددنل ا، «زاددهلل
فددإذا لددد  تاتلدددف ال تودددل كدددنل ال دددنوا  ددال الموتدددهللأ الالمتددداا   دددال الاوددد ، الأل اال ددد   دددال 

 .(1) الموتهللأ الالالوف  ال الاو
ال ذه الوال  م هدن مدن ودهللأ ودنللل ، الالهدما ، الم هدن مدن ودهللأ ون د  ا شدن ال، الا د  

 ون هنفل. )وال(، الالمل فالمالوالل، الالمل ف 
 .[الموتهللأ )لفظ الجسلل( + الاو  )مف هلل( ]: الصورة األولى
 .  ﴾ (2)﴿قنل تلنلا: 

فد )ار( لفظ الجسلل موتهللأ م فالج العسمل  فله الهدمل، ال دال مل فدل لكال ده ا د  
 .(3)جملل عل ، ال)الومهلل( او  م فالج العسمل  فله الهمل، الجنو مل فل مف هلل ال

 .[مل ف وال()الموتهللأ )ا   الشن ال( + الاو   ]: الصورة الثانية
 .         ﴾ (4)﴿قنل تلنلا: 

حد ف )ذلا( )ذا( ا   الشدن ال مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  فدل موتدهللأ، الالدس  فد
ال)الحدا(  اهللل علا الولهلل مو ي علا الك د ، الالكدنف حد ف ابدنا مو دي علدا الفدتح،

او  م فالج العسمل  فله الهمل، ال ال مل فل ملد ف )ودال(، فجدنو الموتدهللأ ا د  الشدن ال، 
 .  (5)الالاو  )مل ف وال( 

                                      
 ، البولدل 2001 –ه 1229ا ظ  الجملل اال مال، علي أوال المكن  ، ال نش : مؤ  ل الماتن  لل ش  الالتالزادل، القدن  ال،  د ل ال شد   (1)

 .12، 11األاللا، ب: 

 .112/2 ال ال ا اسب،  (2)

 ، البولدل 1882 –ه 1212ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهجد  عودهلل الالاحدهلل ودنلح، ال نشد : هللا  الفكد ،  د ل ال شد   (3)
 .221/ 12 األاللا، 

 .28/ 19 ال ال ال وا،  (4)

ن،  دد ل ال شدد  ا ظدد  العدد اا القدد آل الوان دده، محددي الددهللال وددل أحمددهلل موددبفي هلل الاددش، ال نشدد :هللا  ا  شددنهلل للشددؤالل الجنملاددل،  ددال ا (5)
 .228/ 10ه، البولل ال اولل، 1212
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        ﴿القاللدددددده تلددددددنلا: 

      ﴾ (1). 

لا( )ذا( ا   الشن ال مو ي علا ال كالل في محدل  فدل موتدهللأ، الالدس  حد ف ذ)فد 
(  اددهللل علددا الولددهلل مو ددي علددا الك دد ، الالكددنف حدد ف ابددنا مو ددي علددا الفددتح، )الفددالز 

اوددد  م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، ال)الكواددد ( ودددفل م فالعدددل العسمدددل  فلددده الهدددمل، 
 .(2)لا الاو  مل فل ود )أل( مالوالفلذال ال مل فل، الك ،فجنو الموتهللأ ا   الشن ال
 .[+ الاو  )مل ف ون هنفل( (الموتهللأ )ا   الشن ال ]: الصورة الثالثة

         ﴿قددددددددددددددنل تلددددددددددددددنلا: 

       ﴾ (3). 

للولدهلل،  لا( )ذا( ا   الشن ال مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  فدل موتدهللأ، الدس ذفد )
الالكددنف للابددنا، )هللاددل( اودد  م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال ددال مهددنف ال)القامددل( 

اكت دددا تل افددده مددددل  (مهدددنف اللاددده، فجدددنو الموتدددهللأ ا ددد  الشدددن ال مل فدددل، الالاوددد  )هللادددل
 .(4)الهنفته اللا ا   المل فل )القامل(

 .   ﴾ (5)﴿قنل تلنلا: 

فد )أالالو( ا   الشن ال مو ي علا الك   في محل  فل موتهللأ، ال ال مل فدل، الالدس  
( اود  م فدالج العسمدل  فلده  للولهلل، الالكنف ح ف ابنا مو ي علا الفتح، ال)أودحنا 

                                      
 .11/ 92 ال ال الو الي،  (1)

 .2021/ 10  البولل األاللا، ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ، ال نش : هللا  المل فل الجنملال، (2)

 .2/ 89 ال ال الوا ل،  (3)

، ال ددمنعال محمددالهلل قن دد ، ال نشدد : هللا  الم ادد  الهللا  الف اوددي، هللمشددا، ا ظدد  العدد اا الق آل،أحمددهلل عواددهلل الددهللعنل، أحمددهلل محمددهلل حماددهللال (4)
 .210/ 2ه، البولل األاللا، 1222  ل ال ش  

 .19/ 80 ال ال الولهلل،  (5)
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مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل جدد ه الك دد ال، عدد ف  الهددمل، ال ددال مهددنف، ال)المام ددل(
 .(1)الاو  ون هنفل 

 .[)ا   الشن ال( + الاو  )ا   مالوالل(الموتهللأ  ]: الصورة الرابعة
 .       ﴾ (2)﴿قنل تلنلا: 

)ذا( ا دد  الشددن ال مو ددي علددا ال ) ددن( حدد ف ت وادده مو ددي علددا ال ددكالل، ( ددذا)فددد 
ال ددكالل فددي محددل  فددل موتددهللأ، الالددس  للولددهلل مو ددي علددا الك دد ، الالكددنف حدد ف ابددنا 

ا   مالوالل مو ي علا ال دكالل فدي محدل  فدل اود ، فجدنو  (يذال)مو ي علا الفتح، 
جددددنو ا دددد  مالوددددالل فهددددال  (يذ( مل فددددل، لكال دددده ا دددد  الشددددن ال، الالاودددد  )الدددد ددددذاالموتددددهللأ )
 .(3)مل فل

 .    ﴾ (4)﴿قنل تلنلا: 

لا( الفددنو الاقلددل فددي جددالاا شدد ب مقددهلل  حدد ف مو ددي علددا الفددتح، ال)ذا( ذفدد)فددد 
ا دد  الشددن ال مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل موتددهللأ، الالددس  للولددهلل مو ددي علددا الك دد ، 

ال دكالل فدي  ا د  مالودالل مو دي علدا (يذال)الالكنف ح ف ابنا مو ي علا الفتح، 
 .(5)لا( مل فل، الالاو  جنو ا   مالوالل فهال مل فلذمحل  فل او ، فجنو الموتهللأ )

 .[الموتهللأ )هما  م فول( + الاو  )مل ف ون هنفل(]الصورة الخامسة: 
 .    ﴾ (6)﴿قنل تلنلا: 

                                      
 ، 2012 –ه 1222ا ظدد  الملددال فددي العدد اا الجددزو الثسثددال، هدد رن  كدد ا  المال ددالي، ال نشدد : هللا  الددالا م، اللدد اا،  دد ل ال شدد   (1)

 .221البولل األاللا، ب: 

 .11/ 92 ال ال المبفافال،  (2)

 .2022/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)

 .2/ 101 ال ال المنعالل،  (4)

 ، 2008 – دد 1220لو دنل،  د ل ال شد   –  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ال نش : هللا  ال فنئل، واد ال  ا ظ (5)
 .102البولل ال اولل، ب: 

 .22/ 18 ال ال ال نزعن ،  (6)
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 ) ا( ( وكد )هما  م فول مو ي علا ال دكالل فدي محدل  فدل موتدهللأ،  (أ ن)فد 
اودد  م فددالج ونلهددمل، ال ددال مهددنف، ال)كدد ( هددما  متوددل مو ددي علددا  لفددظ الجسلددل

هددما ًا م فوددًس ال دددال  (أ ددن)ا جددنو الموتددهللأ ذال ددكالل فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، الوهدد
 .(1) ك ال مهنف، ع ف ون هنفل لفظ الجسلل مل فل، الالاو  ) وك (

الموتددددددهللأ مل فددددددل )ا دددددد  مالوددددددالل( + )الاودددددد  ملدددددد ف  ]الصةةةةةةورة السادسةةةةةةة: 
 .[ون هنفل(

 .      ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

ا دد  مالوددالل مو ددي علددا الفددتح فددي ال)الددذال(  الددالاال حدد ف عبددف، ال(ذالددال فددد )
موتددهللأ أالل، ال ددال مل فددل، الالجملددل الفللاددل ولددهلله وددلل المالوددالل ال محددل لهددن محددل  فددل 

مددل ا عدد اا، ال) دد ( هددما  فوددل مو ددي علددا ال ددكالل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا، 
مل( ال)المشدددئ ،ال)أودددحنا( اوددد  الموتدددهللأ م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، ال دددال مهدددنف
الالاودددد  ملدددد ف مهددددنف اللادددده مجدددد ال  العسمددددل جدددد ه الك دددد ال، فجددددنو الموتددددهللأ مل فددددل، 

 . (3)ون هنفل
 [الموتهللأ )مل ف ون هنفل( + الاو  )مل ف ون هنفل(]الصورة السابعة: 

        ﴿قددددددددددددددددددددددددنل تلددددددددددددددددددددددددنلا: 

...﴾ (4). 

 العسمددل  فلده الهددمل، ال دال مهددنف، ال) دد (موتددهللأ م فدالج )جدزاو( جددزاو  ( )فدد 
هددددما  متوددددل مو ددددي علددددا ال ددددكالل فددددي محددددل جدددد  مهددددنف اللادددده، عدددد ف الموتددددهللأ 

مهدنف اللاده  لفظ الجسلل ون هنفل، ال )ع هلل( ظ ف م والا، ال ال مهنف، ال) وه (

                                      
 .222/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (1)

 .18/ 80 ال ال الولهلل،  (2)

 .282ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (3)

 .9/ 89 ال ال الوا ل،  (4)
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مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل جددد   ، ال دددال مهدددنف، ال) ددد ( هدددما  متودددلمجددد ال 
او  ( م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، ال دددال جدددز )، ال)ج دددن ( اوددد  الموتدددهللأ مهدددنف اللاددده

مهنف، ال)عهللل( مهنف اللاه مج ال  العسمل ج ه الك د ال، العد ف الاود  ون هدنفل، 
 كددد ال مهدددنف، ال دددال مل فدددل، الالاوددد  )ج دددن (  كددد ال مهدددنف  (جدددزاو  )فجدددنو الموتدددهللأ 

 .(1)أاهنً 

 .[المبتدأ )معرفة( + الخبر )نكرة( ]النمط الثاني: 
تدددهللأ أل اكدددالل مل فدددل، الأودددل الاوددد  أل اكدددالل أودددل المو"كددد  اودددل الددداش أل ذ
لا ألل الغ   مل ا اون ا  الفنهللال المانبا من لدال ع دهلله، الت زالده م زلتدا ذ ك ال؛ ال 
 .(2)لا الاو "ذفي عل  

ا الدد مب، فقددنل ذا الدد مب أكثدد  شدداالعًن عددل  ددنوقه، ا تح ددل ال حددنال مثددل  ددذال دد
 .(3)ف، ال ال أول الكس "ل اوتهللل ونألع  ا اجتمل  ك ال المل فل، أذأح  ه ال" اوالاه: 

 ا في الوال  اآلتال:ذالجنو مبنوقًن له
 .[(لفظ الجسلل( + الاو  ) ك ال)الموتهللأ  ]: الصورة األولى
 .(4)﴾الار  أعل   ومن االعالل  ﴿قنل تلنلا: 

موتهللأ م فالج العسمل  فله  لفظ الجسللالالاال ح ف عبف، )ار(  ار(ال )فد  
او  م فالج العسمل  فله الهمل الظن  ال، ال ال  ك ال، فجنو  (الهمل الظن  ال، ال )أعل 
 .(5)الموتهللأ مل فل الالاو   ك ال

 

                                      
 .291/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (1)

 .222/ 1، ش ح المفول (2)

 .229/ 1الكتنا،  (3)

 .  22/ 92 ال ال اال شقنا،  (4)

ا ظدد  العدد اا جددزو عدد  )العدد اا التف ددا  الوسرددل الأ ددونا ال ددزالل(، محمددهلل ح ددال  ددسمل، ال نشدد : هللا  اآلفددنا الل واددل، القددن  ال،  دد ل  (5)
 .92 ، البولل األاللا، ب: 2001 – د 1221ال ش  
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         ﴿ال قاللدددده تلددددنلا: 
 ﴾ (1). 

 فلدده الهددمل، ال ددال مل فددل، لفددظ الجسلددل )ار(: موتددهللأ م فددالج للتلظددا  العسمددل 
: اود  الموتدهللأ م فدالج العسمدل (شدهاهلل)جن  المج ال ، )شيو( مهنف اللاه،  ()علا كل

 .(2) فله الهمل، الجنو  ك ال
 .    ﴾ (3)﴿لا ال هلل في قالله تلنلا: ذالك

موتددهللأ م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، الجددنو مل فددل، )مددل  لفددظ الجسلددل (ار) فددد
اودد   (محدداب)جددن  المجدد ال ، ) دد ( هددما  الغددنئوال فددي محددل جدد  ون هددنفل، ال (ال او

 .(4)م فالج العسمل  فله الهمل الظن  ال، ال ال  ك ال
 .[مل ف وال(+ الاو  ) ك ال()الموتهللأ  ]: الصورة الثانية
 .   ﴾ (5)﴿قنل تلنلا: 

فددد )اآلادد ال( موتددهللأ م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل الظددن  ال، ال)اادد ( اودد  م فددالج 
 .(6)العسمل  فله الهمل، الالاو   ك ال، فال هلل الموتهللأ مل فل مل ف )وال(، الالاو   ك ال

 .[هما  م فول(+ الاو  ) ك ال()الموتهللأ  ]: الصورة الثالثة
 .    ﴾ (7)﴿الال هلل في قالله تلنلا: 

                                      
 .8/ 92 ال ال الو الي،  (1)

 .200/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (2)

 .20/ 92 ال ال الو الي،  (3)

 .202/ 12  م جل  نوا، ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح، (4)

 .11/ 91 ال ال األعلا،  (5)

 .2010/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (6)

 .2/ 19 ال ال ال وا،  (7)
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هددما ًا م فوددًس للغددنئوال مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل موتددهللأ،  جددنو ) دد (
فاه( جن  المج ال  متللا ون   الفنعل )ماتلفالل(، ال)ماتلفدالل( اود  م فدالج العسمدل )

 .(1)ال ك   نل ، فجنو   ن الموتهللأ مل فل الالاو   ك  ذ فله الالاال؛ أل ه جمل م
     ﴾ (2)﴿لا في قالله تلنلا: ذالك

، جدنو مل فدل، فد )  ( هما  م فول  مو ي علا ال كالل في محدل  فدل موتدهللأ
سمدددل  فلددده الهدددمل، جدددنو الاوددد  ، ال)قلدددالهلل( اوددد  م فدددالج العال)علاهدددن( جدددن  المجددد ال 

 .(3) ك ال
 .      ﴾(4)﴿ :القالله تلنلا

فددد ) دد ( هددما  م فوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل موتددهللأ، ال)علددا مددن 
افللددددالل( جددددن  المجدددد ال  متللقددددنل وددددد )شددددهالهلل(، ال)شددددهالهلل( اودددد  م فددددالج العسمددددل  فلدددده 

 .(5)الهمل، فجنو الموتهللأ مل فل، الالاو   ك ال
 .    ﴾  ((6)﴿لا قنل تلنلا: ذالك

 ،جنو )أ  ( هما  م فول مو ي علا الفتح في محل  فل موتدهللأ، ال دال مل فدل
 .   (7)جنو  ك ال  ،حل( او  )أ  ( م فالج العسمل  فله الهمل)ال 

 .     ﴾ (8)﴿ القنل تلنلا:

                                      
 .2821/ 10   لامنل انقال ، ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل (1)

 .1/ 92 ال ال الو الي،  (2)

 .222/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (3)

 .1/ 92 ال ال الو الي،  (4)

 .221/ 10الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  الق آل ا ظ  الع اا (5)

 .2/ 80 ال ال الولهلل،  (6)

 .282ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (7)

 .101/2 ال ال المنعالل،  (8)
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هما  م فول مو ي علا ال كالل فدي محدل  فدل موتدهللأ، حادم جدنو  جنو )  (
اود   ( دن الل)مل فل، )عل ودسته ( جدن  المجد ال  متللدا ون د  الفنعدل ) دن الل( ال

 .(1)م فالج العسمل  فله الهمل الظن  ال، ال ال  ك ال
 .[(ل ك ال مالوالف)ا   الشن ال( + الاو  )الموتهللأ  ]: الصورة الرابعة

 .     ﴾ (2)﴿لا في قالله تلنلا: ذال 

الفددل اللتقددنو ذفددد )تلددا( ا دد  الشددن ال مو ددي علددا ال ددكالل الظددن   علددا الاددنو المح
ح ف مو دي علدا ال دكالل، ،للولدهلل ال نك ال في محل  فل موتهللأ، الجنو مل فل، )الالدس (
مو دددددي علدددددا ( حددددد ف جدددددالاا، اً ذال)الكدددددنف( حددددد ف ابدددددنا، مو دددددي علدددددا الفدددددتح، ال )ال

كد ال( اود  م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، ال)ان د ال( ودفل م فالعدل العسمدل )ال كالل، ال
 .(3) فلهن الهمل الظن  ال، الجنو الاو  كال ه  ك ال

 .[الموتهللأ )مل ف ون هنفل( + الاو  ) ك ال( ]: الصورة الخامسة
 .      ﴾(4)﴿ القنل تلنلا:      

فد )اتنمه ( )اتن ( موتدهللأ م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، ال دال مهدنف، ال)الهدنو( 
هما  متول مو ي علا اله  في محل جد  مهدنف اللاده، عد ف الموتدهللأ ون هدنفل، 

 .(5)ال)م ا( او  م فالج العسمل  فله الهمل، ال ال  ك ال
 .      ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 2192/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (1)

 .12/ 18 ال ال ال نزعن ،  (2)

 .22ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (3)

 .21/ 92بففال،  ال ال الم (4)

 .12/292 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (5)

 .2 /81 ال ال القهلل ،  (6)
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فددد )لالددل( موتددهللأ م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال ددال مهددنف، ال)القددهلل ( مهددنف 
( اوددد  م فدددالج  اللاددده مجددد ال  العسمدددل جددد ه الك ددد ال، العددد ف الموتدددهللأ ون هدددنفل، ال)ااددد  

 .(1)العسمل  فله الهمل، ال ال  ك ال 

  .[جملة اسمية()المبتدأ )معرفة( + الخبر]النمط الثالث: 
الموتدهللأ )الموتهللأ مل فدل )ا د  مالودالل( + الاود  جملدل ا دمال  ]الصورة األولى:

 .[هما  م فول( + )الاو  شوه جملل جن  المج ال (
 .         ﴾(2)﴿قنل تلنلا: 

فددد )فامددن( الفددنو ا ددتئ نفال تددهللل علددا التف اددل، ال)أمددن( حدد ف تفوددال الشدد ب ال ددال 
 نئا عل أهللاال الشد ب الجملتهدن المؤاللدل ودد )مهمدن اكدل مدل شديو(، )مدل( ا د  مالودالل 

ي( مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل موتدددهللأ أالل، ال)ثقلددد ( فلدددل مدددن  ذومل دددا )الددد
مو دي علدا ال دكالل، ال)مالازا ده( فنعدل العسمدل مو ي علا الفتح، الالتنو للتا ام حد ف 

 فله الهدمل، ال دال مهدنف، الالهدنو هدما  متودل مهدنف اللاده، ال)فهدال( الفدنو الاقلدل 
في جالاا )أمن( ح ف مو ي علا الفتح، ال) ال( هدما  م فودل مو دي علدا الفدتح فدي 
محددل  فددل موتددهللأ ثددنل، ال)فددي عاشددل( )فددي( حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، ال)عاشددل( 

د )فددي( العسمددل جدد ه الك دد ال، الالجددن  الالمجدد ال  متللددا ومحددذالف اودد  ا دد  مجدد ال  ودد
الموتددهللأ الثدددن ي، الالجملدددل مدددل الموتدددهللأ الثدددن ي الاودد ه فدددي محدددل  فدددل اوددد  الموتدددهللأ األالل، 

 .(3)ال) اهال( وفل مج ال ال العسمل ج  ن الك  ال
الموتدهللأ )الموتهللأ مل فدل )ا د  مالودالل( + الاود  جملدل ا دمال  ]الصورة الثانية:

 .[ون هنفل( + )الاو   ك ال(مل ف 

                                      
 .228/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (1)

 .1، 2/ 101 ال ال القن عل،  (2)

 .2112، 2112/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)



33 

 

 .       ﴾ (1)﴿قنل تلنلا: 

فددد )أمددن( حدد ف تفوددال الشدد ب ال ددال  نئددا عددل أهللاال الشدد ب الجملتهددن المؤاللددل وددد 
 ي( مو ددي علددا ال ددكالل فدديذ)مهمددن اكددل مددل شدديو(، )مددل( ا دد  مالوددالل ومل ددا )الدد

محددل  فددل موتددهللأ أالل، ال)افدد ( فلددل مددن  مو ددي علددا الفتحددل، الالتددنو للتا اددم حدد ف 
مو ددي علددا ال ددكالل، ال)مالازا دده( فنعددل العسمددل  فلدده الهددمل، الالهددنو هددما  متوددل 
مهدنف اللاده، ال)فامده( الفددنو  اوبدل لجدالاا الشد ب، ال)أمدده( موتدهللأ ثدن ي م فدالج العسمددل 

مو دي علدا الهد  فدي محدل جد   فله الهمل، ال ال مهنف، ال)الهدنو( هدما  متودل 
مهنف اللاه، ال) نالال( اود  الموتدهللأ الثدن ي م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، الالجملدل مدل 

 .(2)الموتهللأ الثن ي الاو ه في محل  فل او  للموتهللأ األالل )مل( 
الموتدهللأ )الموتهللأ مل فدل )ا د  مالودالل( + الاود  جملدل ا دمال  ]الصورة الثالثة:

 .[فللال(هما  م فول( + )الاو  جملل 
   ﴿قنل تلنلا: 

 
   ﴾ (3). 

فددد )أمددن( حدد ف تفوددال الشدد ب ال ددال  نئددا عددل أهللاال الشدد ب الجملتهددن المؤاللددل وددد 
ي( مو دي علدا ال دكالل الدذي ذ)مهمدن اكدل مدل شديو(، )مدل( ا د  مالودالل ومل دا )الد

نو  دددنك ال فددي محدددل  فدددل موتددهللأ، ال)ا دددتغ ا( فلدددل مدددن  اللتقددد نً حدد ا اللدددا ك ددد  م لدد
مو ي علا الفتحل، الالفنعل هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  دال، الالجملدل ال محدل لهدن مدل 
ا عدد اا وددلل المالوددالل، ال)فا دد ( الفددنو الاقلددل فددي جددالاا الشدد ب، ال)أ دد ( هددما  

فلددل م فوددل مو ددي علددا الفددتح فددي محددل  فددل موتددهللأ، ال)لدده( جددن  المجدد ال  متللددا ونل
)توددددهللا(، ال)توددددهللا( فلددددل مهددددن ج م فددددالج العسمددددل  فلدددده الهددددمل المقددددهلل ال للتلددددذ ، 
الالفنعل هما  م دتت  الجالودًن تقدهللا ه: أ د ، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل فدي محدل  فدل 

                                      
 .9، 1/ 101 ال ال القن عل،  (1)
 .2112، 2112/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (2)

 .1، 2/ 90 ال ال عول،  (3)
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اودد  الموتددهللأ )أ ددد (، الالجملددل مدددل الموتددهللأ الالاوددد  فددي محدددل  فددل اوددد  الموتددهللأ )مدددل(، 
مددل ا عدد اا ا ددتئ نفال، فجددنو الموتددهللأ مل فددل الالجملددل مددل الموتددهللأ الالاودد  ال محددل لهددن 

 .(1)ا   مالوالل الالاو  جملل ا مال
    ﴿قددددددددددددددددنل تلددددددددددددددددنلا: 

 
     

 ﴾ (2). 

المؤاللددل وددد فددد )أمددن( حدد ف تفوددال الشدد ب ال ددال  نئددا عددل أهللاال الشدد ب الجملتهددن 
ي( مو ددي علددا ال ددكالل فددي ذ)مهمددن اكددل مددل شدديو(، )مددل( ا دد  مالوددالل ومل ددا )الدد

محدددل  فدددل موتدددهللأ، ال)جدددنوا( )جدددنو( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفدددتح، الالفنعدددل هدددما  
م تت  جالازًا تقهللا ه:  ال، الالجملدل ال محدل لهدن مدل ا عد اا ودلل المالودالل، الالكدنف 

فلددالل ودده، ال)ال ددال( الددالاال للحددنل هددما  متوددل مو ددي علددا الفتحددل فددي محددل  وددا م
ح ف مو ي علا الفتح، ) دال( هدما  م فودل مو دي علدا الفدتح فدي محدل  فدل موتدهللأ، 
ال)ااشددا( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل المقددهلل ال للتلددذ ، الالفنعددل هددما  
م تت  جالازًا تقهللا ه:  ال، الالجملل مل الفلل الالفنعل في محل  فل اود  الموتدهللأ ) دال(، 

ل الموتددهللأ الالاودد  فدي محددل  وددا حددنل مدل فنعددل )ا ددلا(، ال)فا دد ( الفددنو الالجملدل مدد
الاقلدددل فدددي جدددالاا الشددد ب، ال)أ ددد ( هدددما  م فودددل مو دددي علدددا الفدددتح فدددي محدددل  فدددل 
موتددهللأ، ال)ع ددده( جدددن  المجدد ال  متللدددا ونلفلدددل )تلهدددا(، ال)تلهددا( فلدددل مهدددن ج م فدددالج 

تقدددهللا ه: أ ددد ،  العسمدددل  فلددده الهدددمل المقدددهلل ال للتلدددذ ، الالفنعدددل هدددما  م دددتت  الجالودددنً 
الالجملددل مددل الفلددل الالفنعدددل فددي محددل  فدددل اودد  الموتددهللأ )أ ددد (، الالجملددل مددل الموتدددهللأ 
الالاو  في محل  فل اود  الموتدهللأ )مدل(، الالجملدل مدل الموتدهللأ الالاود  ال محدل لهدن مدل 

                                      
 .220/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل، الآا الل،  (1)

 .10: 9/ 90 ال ال عول،  (2)
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ا ع اا ملبالفل علا جملل )أمن مل ا دتغ ا...(، فجدنو الموتدهللأ مل فدل ا د  مالودالل 
 .(1)الالاو  جملل ا مال

الموتدهللأ مل فدل )ا د  مالودالل( + الاود  جملدل ا دمال مال دلل  ]الصورة الرابعة:
 .[ا مهن مل ف وال( + )او  ن مل ف وال()

          ﴿قددددنل تلددددنلا: 

 ﴾  (2). 

فد )فامن( الفنو الاقلل فدي جدالاا الشد ب، )أمدن( حد ف تفودال الشد ب ال دال  نئدا 
عدددل أهللاال الشددد ب الجملتهدددن المؤاللدددل ودددد )مهمدددن اكدددل مدددل شددديو(، ال)مدددل( ا ددد  مالودددالل 

ي( مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل موتددهللأ أالل، ال)بغددا(  فلددل مددن  ذومل ددا )الدد
ًا تقدهللا ه:  دال، الالجملدل ال مو ي علا الفتح المقهلل  للتلذ ، الالفنعل هدما  م دتت  جدالاز 

ث ( الالاال ح ف عبف مو دي علدا الفدتح، لهن مل ا ع اا ولل المالوالل، ال)الآمحل 
)آثددد ( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفتحدددل، الالفنعدددل هدددما  م دددتت  جدددالازًا تقدددهللا ه:  دددال، 
الالجملدددل ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا ملبالفدددل علدددا جملدددل ودددلل المالودددالل، ال)الحادددنال( 

 وددوه الفتحددل، ال)الددهلل ان( وددفل م وددالول العسمددل  وددوهن مفلددالل ودده م وددالا العسمددل 
الفتحدددل المقدددهلل ال للتلدددذ ، ال)فدددإل( الفدددنو الاقلدددل فدددي جدددالاا الشددد ب، ال)الل( حددد ف تالكادددهلل 
ال ودددا مو دددي علدددا الفدددتح، ال)الجحدددا ( ا ددد  )الل( م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، 
ال) ددددي( هددددما  فوددددل مو ددددي علددددا الفددددتح ال محددددل لهددددن مددددل ا عدددد اا، ال )المدددداالا( 

 ، الالجملل مل )الل( الا مهن الاو  دن ذ( م فالج ونلهمل المقهلل ال علا األلف للتلاو )الل
 .(3)و  جمللاو  )مل(، فجنو الموتهللأ مل فل الالا في محل  فل

                                      
 .220/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل، الآا الل،  (1)

 .29 ،21/ 18 ال ال ال نزعن ،  (2)

 .211/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (3)
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         ﴿قدددددددددددنل تلدددددددددددنلا: 
 

    ﴾ (1). 

فد )الأمن( الالاال ح ف عبف مو ي علا الفتح، )أمن( حد ف تفودال الشد ب ال دال 
 نئا عل أهللاال الش ب الجملتهن المؤاللل ود )مهمن اكل مل شديو(، ال)مدل( ا د  مالودالل 

ي( مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل موتددهللأ، ال)اددنف( فلددل مددن  مو ددي ذومل ددا )الدد
ال، الالفنعددل هدما  م دتت  جدالازًا تقددهللا ه:  دال، الالجملدل ال محدل لهددن علدا الفتحدل الظدن   

مددل ا عدد اا وددلل المالوددالل، ال)مقددن ( مفلددالل ودده م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، 
مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل جدد ه الك دد ال،  لفددظ الجسلددل ال ددال مهددنف، ال) ودده( ) ا(

ه، ال ددال مهددنف، الالهددنو هددما  متوددل مو ددي علددا الك دد  فددي محددل جدد  مهددنف اللادد
ال)ال ها( الالاال ح ف عبف مو ي علا الفتح، ال) ها( فلدل مدن  مو دي علدا الفتحدل 
المقددهلل ال للتلددذ ، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل ال محددل لهددن مددل 
ا ع اا ملبالفل علا جملل ودلل المالودالل، ال)الد فل( مفلدالل وده م ودالا العسمدل 

ا ونلفلدل ) هدا(، ال)فدإل( الفدنو الاقلدل  ووه الفتحل، ال)عل الهالا( جن  المج ال  متلل
في جالاا الشد ب، ال)الل( حد ف تالكادهلل ال ودا مو دي علدا الفدتح، ال)الج دل( ا د  )الل( 
م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، ال) ددي( هددما  فوددل مو ددي علددا الفددتح ال محددل لهددن 

 ، ذمددددل ا عدددد اا، ال )المدددداالا( اودددد )الل( م فددددالج ونلهددددمل المقددددهلل ال علددددا األلددددف للتلدددد
ود  او )مل(، فجنو الموتدهللأ مل فدل الالا ( الا مهن الاو  ن في محل  فلالالجملل مل )الل

 .(2)جملل
 .[الموتهللأ )مل ف وال( + الاو  جملل )ا تفهنمال( ]: الصورة الخامسة

                                      
 .20، 28/ 18 ال ال ال نزعن ،  (1)

 .10، 28ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (2)
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 .   ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

ه الهددمل، ال)مددن القن عددل( )مددن( ا دد  لددفددد )القن عددل( موتددهللأ أالل م فددالج العسمددل  ف
، ال)القن عددل( اودد  الموتددهللأ الثددن ي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل موتددهللأ ثددنلا ددتفهن  مو ددي 

م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، الالجملددل مددل الموتددهللأ الثددن ي الاودد ه فددي محددل  فددل اودد  
و للموتددهللأ األالل، الالجملددل مددل الموتددهللأ الالاودد  ال محدددل لهددن مددل ا عدد اا اوتهللائاددل، فجدددن

 .(2)الموتهللأ مل فل مل ف وال، الالاو  جملل ا تفهنمال 

 .[المبتدأ )معرفة( + الخبر )جملة فعلية( ]النمط الرابع: 
 ا ال مب عهللال وال :ذالله

فللهدددن فلدددل )الموتدددهللأ )ا ددد  مالودددالل( + الاوددد  جملدددل فللادددل ]الصةةةورة األولةةةى: 
 .[من (
 .         ﴾(3)﴿ قنل تلنلا:      

فددد )فمددل( الفددنو  اوبددل لجددالاا شدد ب مقددهلل  حدد ف مو ددي علددا الفددتح، )مددل( ا دد  
مالوددالل مو ددي علددا ال ددكالل فدددي محددل  فددل موتددهللأ، ال)شدددنو( فلددل مددن  مو ددي علدددا 

قدهللا ه:  ددال، ال)اتاددذ( الفتحدل فددي محدل جددز  فلددل شد ب، الالفنعددل هدما  م ددتت  جددالازًا ت
تقدددهللا ه:  دددال،  لظدددن  ال، الالفنعدددل هدددما  م دددتت  جدددالازاً فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفتحدددل ا

الالجملل مل الفلل الالفنعدل ال محدل لهدن مدل ا عد اا جدالاا شد ب راد  مقتد ل ونلفدنو، 
الجملددل فلدددل الشدد ب الجالاوددده فددي محدددل  فددل اوددد  الموتددهللأ )مدددل(، فجددنو الموتدددهللأ مل فدددل، 

 .(4)لهن فلل من  الالاو  جملل فللال فل

                                      
 .1 /101ال ال القن عل،   (1)

ا ظ  الوانل في ر اا الع اا الق آل، أوال الو كدن  األ ودن ي، تحقادا: بده عودهلل الحمادهلل بده، ال نشد : الهائدل المود ال اللنمدل للكتدنا،  (2)
 .220/ 2 ، 1890 - د 1200  ل ال ش  

 .28/ 19 ال ال ال وا،  (3)

لدد حا  وددنفي، ال نشدد : هللا  ال شدداهلل مؤ  ددل ا امددنل، هللمشددا،  دد ل ال شدد  ا ظدد  الجددهللالل فددي العدد اا القدد آل الكدد ا ، محمددالهلل وددل عوددهلل ا (4)
 .222/ 20 د، البولل ال اولل، 1219



42 

 

 .   ﴾  (1)﴿قنل تلنلا: 

فد )فمل( الفنو ح ف عبف مو ي علدا الفدتح، )مدل( ا د  مالودالل مو دي علدا 
ال ددكالل فددي محددل  فددل موتددهللأ، ال)شددنو( فلددل مددن  مو ددي علددا الفتحددل فددي محددل جددز  

)ذكددد ( فلدددل مدددن  فلدددل شددد ب، الالفنعدددل هدددما  م دددتت  جدددالازًا تقدددهللا ه:  دددال، ال)ذكددد ه( 
تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل مددل  ، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازاً مو ددي علددا الفتحددل الظددن  ال

الفلل الالفنعل ال محل لهن مل ا ع اا جالاا ش ب را  مقت ل ونلفنو، الجملدل الشد ب 
الالجالاا في محل  فل او  الموتهللأ )مل(، الالجملل مل الموتهللأ الالاو  ال محدل لهدن مدل 

لدا مدن قولهدن، فجدنو الموتدهللأ مل فدل، الالاود  جملدل فللادل فللهدن فلدل ا ع اا ملبالفدل ع
 .(2)من  

فللهدن فلدل )الموتهللأ )مل ف ون هنفل( + الاو  جملدل فللادل  ]الصورة الثانية: 
 .[من (
 .   ﴾ (3)﴿ قنل تلنلا:    

موتهللأ م فالج العسمل  فله الهدمل المقدهلل ال م دل مدل  ) ا( لفظ الجسلل فد ) وي(
م ن ددول، ال ددال مهددنف، الالاددنو هددما  متوددل مو ددي ال ونلح كددلظهال  ددن اشددتغنل المحددل 

علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، ال)أكدد مل( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، 
الالفنعدددل هدددما  م دددتت  جدددالازًا تقدددهللا ه:  دددال، الالجملدددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل الم دددتت  فدددي 

 .(4)حل  فل او  الموتهللأ ) ا( م
 .   ﴾(5)﴿قنل تلنلا: 

                                      
 .12/ 90 ال ال عول،  (1)

 .292ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (2)

 .11/ 98 ال ال الفج ،  (3)

 .222ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (4)

 .19/ 98 ال ال الفج ،  (5)
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موتهللأ م فالج العسمل  فله الهدمل المقدهلل ال م دل مدل  ) ا( لفظ الجسلل فد ) وي(
ظهال  ن اشتغنل المحل وك  ال م ن ول، ال ال مهنف، الالانو هما  متودل مو دي علدا 

ادده، ال)أ ددن ل( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، الال ددالل ال ددكالل فددي محددل جدد  مهددنف الل
الفددل هددما  متوددل فددي محددل  وددا مفلددالل ودده، الالفنعددل هددما  ذللالقناددل، الالاددنو المح
الالفنعدددل الم دددتت  فدددي محدددل  فدددل اوددد   ا ه:  دددال، الالجملدددل مدددل الفلدددلم دددتت  جدددالازًا تقدددهلل

 .(1)) ا(لفظ الجسلل  الموتهللأ
الموتهللأ مل فل )هما  م فول( + الاو  جملل فللادل )فللهدن  ]: الصورة الثالثة

 .[فلل مهن ج(
 .   ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فددد )أ دد ( هددما  م فوددل مو ددي علددا الفددتح فددي محددل  فددل موتددهللأ، ال ددال مل فددل، 
ال)لدده( جددن  المجدد ال  متللددا ونلفلددل توددهللا، ال)توددهللا( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل 

 ، الالفنعدل هدما  م دتت  الجالودًن تقدهللا ه: أ د ، الالجملدل مدل ذالهمل المقدهلل ال للتلد فله 
 .(3)الفلل المهن ج الالفنعل الم تت  في محل  فل او  الموتهللأ )أ  (

 .  ﴾ (4)﴿ القنل تلنلا:

فددد ) ددال( هددما  م فوددل مو ددي علددا الفددتح فددي محددل  فددل موتددهللأ، ال ددال مل فددل، 
 ، الالفنعددل هددما  ذن ج م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل المقددهلل ال للتلددال)ااشددا( فلددل مهدد

م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل الفللاددل مددل الفلددل المهددن ج الالفنعددل الم ددتت  فددي 
 .(5)محل  فل او  الموتهللأ ) ال( 

                                      
 .222ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (1)

 .1/ 90 ال ال عول،  (2)

 .212/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (3)

 .8/ 90 ال ال عول،  (4)

 .211/ 10 م جل  نوا، ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش، (5)



44 

 

 . ﴿     ﴾ (1)﴿قنل تلنلا:

فد )  ( هما  م فودل مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  فدل موتدهللأ، ال دال مل فدل، 
ال)ا اوالل( فلل مهن ج م فدالج العسمدل  فلده ثودال  ال دالل؛ أل ده مدل األفلدنل الام دل، 
الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل، الالجملددل مددل 

 .(2) الفلل المهن ج الالفنعل في محل  فل او  الموتهللأ )  (
الموتددهللأ مل فدل )ا دد  مالودالل( + الاودد  جملدل فللاددل )فللهددن  ]: الصةورة الرابعةةة

 .[فلل مهن ج(
 .      ﴾(3)﴿ قنل تلنلا:

 ال( ا دد  مالوددالل مو ددي علددا الفددتح فددي محددل  فددل موتددهللأ، ال ددال مل فددل،ذفددد )الدد
ال)آم ددالا( فلددل مددن  مو ددي علددا الهدد  التوددنله وددالاال الجمنعددل، الالاال الجمنعددل فنعددل، 
ال)مل الكفن ( جن  المج ال  متللا ود )اهحكالل(، ال)اهدحكالل( فلدل مهدن ج م فدالج 
العسمل  فله ثودال  ال دالل، الالاال الجمنعدل فنعدل، الالجملدل مدل الفلدل المهدن ج الفنعلده 

 .(4)ال( ذفي محل  فل او  الموتهللأ )ال

     ﴿ تلددددددددددددددددددددنلا: قددددددددددددددددددددنل
 

  

  ﴾ ((5). 

فددد )أمددن( حدد ف تفوددال الشدد ب ال ددال  نئددا عددل أهللاال الشدد ب الجملتهددن المؤاللددل وددد 
ي علددا ال ددكالل فددي ي( مو ددذ)مهمددن اكددل مددل شدديو(، )مددل( ا دد  مالوددالل ومل ددا )الدد

ال)أ التددي( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، ال ددال مو ددي للمجهددالل،  ،محددل  فددل موتددهللأ أالل

                                      
 .1/ 101 ال ال المنعالل،  (1)

 .2192/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (2)

 .22/ 92 ال ال المبففال،  (3)

 .292/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (4)

 .9، 1/ 92 ال ال اال شقنا،  (5)
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ال نئا الفنعل هما  م تت  تقهللا ه:  ال، ال)كتنوه( مفلالل وه م والا، ال ال مهدنف، 
الالهنو مهنف اللاده، الجملدل )أالتدي كتنوده( ودلل المالودالل ال محدل لهدن مدل ا عد اا، 

مهددنف، الالهددنو مهددنف اللادده، ال)ف ددالف( الفددنو الاقلددل ال)واما دده( جددن  المجدد ال ، ال ددال 
في جالاا الش ب ح ف مو ي علا الفتح، ال) دالف( حد ف ا دتقونل مو دي علدا الفدتح، 
ال)ا حن ددا( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال ددال مو ددي للمجهددالل، ال نئددا 
 الفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل مددل الفلددل المهددن ج ال نئددا الفنعددل

 .(1)في محل  فل او  الموتهللأ )مل(
         ﴿قددددنل تلددددنلا: 

 ﴾  (2). 

فددد )أمددن( حدد ف تفوددال الشدد ب ال ددال  نئددا عددل أهللاال الشدد ب الجملتهددن المؤاللددل وددد 
ي( مو ددي علددا ال ددكالل فددي ذ)مددل( ا دد  مالوددالل ومل ددا )الدد )مهمددن اكددل مددل شدديو(،

 ، الالفنعدل ذمحل  فل موتهللأ أالل، ال)أعبا( فلل مدن  مو دي علدا الفدتح المقدهلل  للتلد
هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ال، )الاتقا( الالاال ح ف عبدف )اتقدا( فلدل مدن  مو دي 

 ، الالفنعدل هدما  م دتت  جدالازًا تقدهللا ه:  دال، ال)ودهللا( الدالاال ذعلا الفدتح المقدهلل  للتلد
حددددد ف عبدددددف، )ودددددهللا( فلدددددل مدددددن  مو دددددي علدددددا الفدددددتح، الالفنعدددددل هدددددما  م دددددتت  
تقهللا ه: ال، )ونلح  ا( جن  المج ال  متللا ونلفلل )ودهللا(، ال)ف  ا د ه( الفدنو  اوبدل 
الج لجالاا الش ب، الال ال ح ف ا تقونل مو ي علا الفتح، ال) ا د ( فلدل مهدن ج م فد

العسمل  فله الهمل، الالفنعل هما  م تت  الجالوًن تقهللا ه:  حدل، الالجملدل الفللادل مدل 
 .(3)الفلل المهن ج ال فنعله في محل  فل او  الموتهللأ )مل( 

                                      
 .298ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (1)

 .1: 2/ 82 ال ال اللال،  (2)

 .211، 212ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (3)
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)فللهددن  م فاددل ( + الاودد  جملددل فللاددلالموتددهللأ مل فددل )ملدد ف وددال ]: الصةةورة الخامسةةة
 .[فلل مهن ج(

        ﴿قددددنل تلددددنلا: 
  ﴾ (1). 

 ) )الاملكدددالل( )ال( ل  فلددده الهدددمل الظدددن  ال، الم فدددالج العسمدددموتدددهللأ فدددد )الددد حمل 
حدد ف  فددي مو ددي علددا ال ددكالل، ال)املكددالل( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده ثوددال  
ال ددالل؛ أل دده مددل األفلددنل الام ددل، الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل 

الالجملددل الفللاددل مددل الفلددل الالفلددل فددي محددل  فددل اودد  للموتددهللأ فددي محددل  فددل فنعددل، 
 .(2)الم فال او ًا للموتهللأ )ال حمل(، فجنو  الجملل الفللال

  .[المبتدأ )معرفة( + الخبر )شبه جملة(  ]النمط الخامس: 
ا القددل اودد ًا عددل الموتددهللأ ذ ددا ال حددنال اللددا أل الجددن  الالمجدد ال  أال الظدد ف، الذ"

الف ممدن ذف الجالودن، لإلاجدنز الالللد  وده، شد ب أل اكدالل المحدذالف حدذفهال متللا ومح
فده، ذاللن ، فإل كنل مقاهللًا أال انوًن، ل  اجدز حاهللل علا الكالل المبلا أال اال تق ا  

ف ذلمتللددا علادده، الاقددال  الجددن  الالمجدد ال  أال الظدد ف مقددن  الاودد  ولددهلل حددا  هللاللددل للددهلل
ا المتللددا، الاشددت ب فددي الجددن  الالمجدد ال  أال الظدد ف الالاقددل اودد ًا، أل اكددالل تنمددًن، ذ دد

 دا اللدا أ ده ذ  مدل ي فنئهللال تفه  م ه، أمن الهدما  الد اوب للاود  ونلموتدهللأ، فمد هذأي: 
ف ذالهددما  حدد" ددا ال ددا افي اللددا أل: ذ، ال (3)"ا تقددل اللددا الجددن  الالمجدد ال  أال الظدد ف

 .(4)مل المتللا"
 

                                      
 .21/ 19 ال ال ال وا،  (1)

أوددال الوقددنو عوددهلل ار وددل الح ددال اللكودد ي، تحقاددا: علددي محمددهلل الوجددنالي، ال نشدد : عا ددا الوددنوي ا ظدد  التواددنل فددي العدد اا القدد آل،   (2)
 .1219/ 2الحلوي الش كنه، 

الجملل الاو ال في  ه  الوسرل )هلل ا ل  حالال(، علي عوهلل الفتنح محادي الشدم ي، )  دنلل منج دتا ، كلادل الت وادل، ق د  اللغدل الل وادل  (3)
 .22 ،22 ، ب: 2001 - د 1221 ل ،  (الآهللاوهن، جنملل  نو 

 .221/ 1ش ح ال هي علا الكنفال، اول الحنجا  هي الهللال األ ت ونهللي،  (4)
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 ال الج مل ال مب علا عهللال وال : القهلل ال هلل  ذا
 .[الموتهللأ )مل ف وال( + الاو  شوه جملل )جن  المج ال (]: الصورة األولى
 .         ﴾(1)﴿قنل تلنلا: 

( ظد ف زمدنل م ودالا ئدذفد )األم ( موتدهللأ م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، ال)االم
ار( )( مهدنف اللاده، )ر( الدس  حد ف جد  الذالعسمل  ووه الفتحل، ال ال مهنف ال)ال

الف ذالالجدددن  الالمجددد ال  متللدددا ومحددد لفدددظ الجسلدددل ا ددد  مجددد ال  العسمدددل جددد ه الك ددد ال،
ال دددددال مل فدددددل، الالاوددددد  شدددددوه جملدددددل مدددددل الجدددددن   (ال)وددددداوددددد ، جدددددنو الموتدددددهللأ ملددددد ف 

 .(2)الالمج ال 
هدددددما  م فوددددل( + الاودددد  شددددوه جملددددل )جدددددن  )الموتددددهللأ  ]: الصةةةةورة الثانيةةةةة

 .[المج ال (
 .   ﴾ (3)﴿جنو في قالله تلنلا: 

ا ًا  م فودددًس مو ادددًن علدددا ال ددكالل فدددي محدددل  فدددل موتدددهللأ، ال دددال فجددنو ) ددد ( هدددم
مل فددل، ال )ونل ددن  ال( )الوددنو(ح ف جدد  مو ددي علددا الك دد ، ال )ال ددن  ال( ا دد  مجدد ال  

الف اود  ) د (، الجدنو شدوه ذونلونو العسمل ج ه الك د ال، الالجدن  الالمجد ال  متللدا ومحد
 .(4)جملل مل الجن  الالمج ال 

 .[جن  المج ال ()ا   الشن ال( + الاو  شوه جملل )الموتهللأ  ]: الصورة الثالثة
 .    ﴾ (5) ﴿قنل تلنلا: 

ال دددال مل فدددل،  ا( ا ددد  الشدددن ال مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل موتدددهللأ،ذجدددنو )
)مدل( ا د  مالودالل الحد ف جد ، )الدس (  ال)لمدل( ( للابدنا،نفكدال)ال( للولدهلل، س لدا)

                                      
 .18/ 92 ال ال اال فبن ،  (1)

 .12ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (2)

 .18/12 ال ال ال نزعن ،  (3)

 .292ب: ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ،محمهلل الباا ا و ا ا ،  (4)

 .9/ 89 ال ال الوا ل،  (5)
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لدددا(، القدددهلل جدددنو ذ)الف اوددد  ذفدددي محدددل جددد  ودددنلس  متللقدددنل ومحددد مو دددي علدددا ال دددكالل
 .(1)الاو    ن شوه جملل )الجن  الالمج ال ( 

جدددددن  )ا ددددد  مالودددددالل( + الاوددددد  شدددددوه جملدددددل )الموتدددددهللأ  ]: الصةةةةةورة الرابعةةةةةة
 .[المج ال (

 .     ﴾ (2)﴿قنل تلنلا: 

مو دي علدا ال ددكالل الدذي حد ا اللددا الك د  م لدًن اللتقددنو  فدد)ول( حد ف الهدد اا
 نك ال، ال)الذال( ا   مالوالل مو ي علدا الفدتح فدي محدل  فدل موتدهللأ، ال)كفد الا( فلدل 
من  مو ي علا اله ، الالاال الجمنعل فنعل، الالجملل ال محل لهن مل ا ع اا ودلل 
  المالودددالل، ال)فددددي تكدددذاا( )فددددي( حددد ف جدددد  مو دددي علددددا ال دددكالل، ال)تكددددذاا( ا دددد

مج ال  ود )في( العسمل ج ه الك  ال، الالجن  الالمج ال  متللا ومحذالف او ، الالجملدل 
الالاود  شدوه جملدل  ،مل الموتهللأ الالاو  ا دتئ نفال، فجدنو الموتدهللأ مل فدل )ا دمًن مالودالاًل(

 (3)مل الجن  الالمج ال 
الموتدددهللأ )ملددد ف ون هدددنفل( + الاوددد  شدددوه جملدددل )جدددن  ]: الصةةةورة الخامسةةةة

 [المج ال (
 .   ﴾ (4)﴿تلنلا:  القالله

فددد )مزاجدده( موتددهللأ م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال ددال مهددنف، العدد ف الموتددهللأ 
ون هدددنفل، ال)الهدددنو( هدددما  متودددل مو دددي علدددا الهددد  فدددي محدددل جددد  مهدددنف اللاددده، 

ل الف او  الموتهللأ، فجدنو الاود  شدوه جملدل مدذجن  المج ال  متللا ومح (ال)مل ت  ا 
 .(5)الجن  الالمج ال 

                                      
 .288ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (1)

 .18/ 92 ال ال الو الي،  (2)

 ..281/ 20ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل ول عوهلل ال حا  ونفي،  (3)

 21/ 92 ال ال المبففال،  (4)

 .292/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل،  (5)
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 االبتداء بالنكرة. -2

مددن اقوددل )أل( التددؤث  "، أي (1)"مددن الهددل لشدديو ال ولا دده ك جددل الفدد ل" :ال كدد ال
 .(2)"فاه التل اف، أال اقل مالقل من اقول )أل(

 دددال اال ددد  الماوددد  ع ددده فدددس ودددهلل أل  ذاألودددل فدددي الموتدددهللأ أل اكدددالل مل الفدددًن، ال
اكالل ملا ًن للمانبا لتت  الفنئهللال، الاكالل الموتهللأ  ك ال لكل وش ب الفنئهللال، أي: أل افادهلل 
فنئهللال، الال تحول الفنئهللال الال وامال  أال هلل ن اول عقال في ش حه أللفال اول منلدا، ال دي 

زاهلله الشددن ح المددن  (3)ك  ددن اوددل منلددا، الع ددهلل الشددن ح )أ ولددل العشدد الل(ذ ددتل أمددال  كمددن 
 ولههن م هلل ي تح  ال تل:

، «فدي الدهللا   جددل  »أل اتقدهلل  الاود  علاهدن، ال دال ظد ف أال جددن  المجد ال ،  حدال:  -1
 .«ع هلل زاهلل ثم ال»ال 

 .« ل فتا فاك »أل اتقهلل  علا ال ك ال ا تفهن ،  حال:  -2

 .«من ال ل ن»أل اتقهلل  علاهن  في،  حال:  -3

 .« جل مل الك ا  ع هلل ن «أل تالوف،  حال:  -4

 .« رول في الاا  اا »ملل،  حال: أل تكالل عن -1

 .(4)«عمل و  ازاهلل»أل تكالل مهنفل،  حال:  -6

 القهلل ال هلل االوتهللاو ونل ك ال علا األ منب اآلتال:

 .[المبتدأ )نكرة( + الخبر )جملة اسمية( ]النمط األول: 
 الجنو علا الوال  اآلتال: 

الموتدددهللأ ) كددد ال مالودددالفل( + الاوددد  جملدددل ا دددمال )الموتدددهللأ  ]: الصةةةورة األولةةةى
 .[مل ف ون هنفل( + الاو  ) ك ال(

                                      
 .211ب: ونا ال الل، الج جن ي،  عوهلل القن  التل افن ،  (1)

 .91/ 1ش ح اول عقال، اول عقال عوهلل ار،  (2)

 .221: 218/ 1ا ظ  الموهلل   ف ه،  (3)

 .219: 211/ 1ا ظ  الموهلل   ف ه،  (4)
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   ﴿ في قالله تلنلا:
 

  ﴾(1). 

( موتددددهللأ م فددددالج العسمددددل  فلدددده الهددددمل، ال ددددال  كدددد ال، ال ددددن  االوتددددهللاو  فددددد )قلددددالا 
( ذ( ظ ف زمدنل م ودالا ونلفتحدل، ال دال مهدنف، ال)الذ ال؛ أل ه مالوالف، ال)االمئونل ك

مهددنف اللادده، ال)الاجفددل ( وددفل لددد )قلددالا( م فددالج العسمددل  فلهددن الهددمل، ال)أووددن  ن( 
موتددهللأ ثددنل م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال ددال مهددنف، ال) ددن( هددما  متوددل مو ددي 

الثدددن ي م فدددالج علدددا ال دددكالل فدددي محدددل جددد  مهدددنف اللاددده، ال)انشدددلل( اوددد  الموتدددهللأ 
الهددمل، الالجملددل اال ددمال مددل الموتددهللأ الثددن ي الاودد ه فددي محددل  فددل اودد    فلدده العسمددل

 .(2)الموتهللأ األالل )قلالا( 

 .[نكرة( + الخبر )شبه جملة()المبتدأ  ]النمط الثاني: 
 جنو علا الوال  التنلال: 

 .[جار ومجرور()نكرة( + الخبر )المبتدأ  ]الصورة األولى: 
 .  ﴾ (3)﴿قنل تلنلا: 

ي  ددال  االوتددهللاو ذالاددل( موتددهللأ م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، الجددنو  كدد ال، الالدد)فددد 
وددددنل ك ال هللاللتهددددن علددددا الددددهللعنو، ال)للمبففددددال( الددددس  حدددد ف جدددد  مو ددددي علددددا الك دددد ، 

ك   ددنل ، الالجددن  ذالمبففددال( ا دد  مجدد ال  وددنلس  العسمددل جدد ه الاددنو؛ أل دده جمددل مدد)ال
 .  (4)الاو  شوه جملل مل الجن  الالمج ال  فجنو الف او ،ذالالمج ال  متللا ومح
 .    ﴾ (5)﴿قنل تلنلا: 

                                      
 .8، 9/ 18 ال ال ال نزعن ،  (1)

 .212/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (2)

 .1/ 92 ال ال المبففال،  (3)

 .2011/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (4)

 .1/ 92، الهمزال ال ال  (5)
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ي  ددال  االوتددهللاو ذالاددل( موتددهللأ م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، الجددنو  كدد ال، الالدد)فددد 
علدا الك د ، ال)كدل( ا د   ونل ك ال هللاللتهن علا الدهللعنو، ال)لكدل( الدس  حد ف جد  مو دي

فجددنو الف اودد ، ذالالجددن  الالمجدد ال  متللددا ومحدد ،مجدد ال  وددنلس  العسمددل جدد ه الك دد ال
 .  (1)الاو  شوه جملل مل الجن  ال المج ال 

 .  ﴾ (2)﴿لا قنل تلنلا: ذالك

العسمددل موتددهللأ م فددالج الفددنو  ددووال حدد ف مو ددي علددا الفددتح، ال)الاددل( الاددل ( ف)فددد 
الددس  حدد ف  ( فلدده الهددمل، ال ددال  كدد ال،  ددال  االوتددهللاو وددنل ك ال كال دده هللعددنو، ال)للموددلال

، الالجدن  مجد ال  ودنلس  العسمدل جد ه الك د ال، ال)المودلال( ا د  ج  مو ي علا الك د 
لاودددددد  شدددددوه جملددددددل مددددددل الجددددددن  افجددددددنو الف اوددددد  الموتددددددهللأ، ذمتللددددددا ومحددددددالالمجددددد ال  
 .(3)الالمج ال 

 تقديم الخبر على المبتدأ.  -3

مدددن جدددالازًا ال   دددا اللاددده ذلدددا ح دددا مدددن ذاتقدددهلل  الاوددد  علدددا الموتدددهللأ المدددن الجالودددًن الاة
لدا ألل الاود  الودف ذفنألول تقهللا  الموتهللأ التااا  الاو ، ال  ،ال حالاالل في مؤلفنته 

لا ذا لدد  احوددل وددذفددي المل ددا للموتددهللأ، فن ددتحا التددااا  كنلالوددف، الاجددالز تقهللامدده ال
 .(4)لول

أادل »ا تهدمل الاود  المفد هلل مدن لده ودهلل  الكدس ، مثدل: ذالاود  ال"ا تقدهللا  الاج
، أال لمتللقده هدما  فدي الموتدهللأ، «فدي الدهللا   جدل  »، أال كنل موححًن لده مثدل: «زاهلل  ؟

                                      
 .202/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل،  (1)

 .101/2 ال ال المنعالل،  (2)

 .202ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (3)

 .221/ 1ا ظ  ش ح اول عقال، اول عقال عوهلل ار اللقالي،  (4)
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وددمدد ال مثعلددا الت»مثددل:  ، «ع ددهللي أ ددا قددنئ »، مثددل: «َّأل»، أال كددنل اودد ًا عددل «هللاً ل هددن ز 
 .(1)"الجا تقهللامه

اجددالز تقددهللا   ددد(: "392زًا فاقددالل اوددل ج ددي) اأ جددال لموتددهللأمددن تقددهللا  الاودد  علددا ا
وكدد   »، ال«زاددهلل  قددنئ   »، الالتقددهللا  «الفدداب وكدد   »، ال «قددنئ  زاددهلل»اودد  الموتددهللأ علادده تقددالل: 

 دا اودل ذ، ال (2)ن هدما ؛ ألل ال ادل فاهمدن التدااا "، فقهلل  الاو ال ات نعًن الفاهم«الفاب 
اجدددالز تقدددهللا  اوددد  الموتددهللأ مفددد هللًا كدددنل أال جملدددل، " دددد( أاهدددًن اللدددا أ دده: 643الدداش )  

القددهلل تقددهلل  علادده،  «زاددهلل  »اودد  عددل  «ا ددا  عمدد ذ»، ال«قددنئ   زاددهلل  »فمثددنل المفدد هلل قاللددا: 
ا ددا  ذأادداله »، «أودداله قددنئ   زاددهلل  »، المثددنل الجملددل: «عمدد ال»اودد  عددل  «ا ددا  ذ»لا ذالكدد

، القدهلل «زادهلل  »اود ه، الالجملدل فدي مالهدل الاود  عدل  «قدنئ   »موتهللأ، ال  «أواله»، فد«عم ال
 .(3)"«عم ال»موتهللأ الاو  في مالهل الاو  عل  «ا ا  ذأااله »لا ذتقهلل  علاه، الك

 الال هلل تقهللا  الاو  علا الموتهللأ في اآلان  الك امل في األ منب اآلتال:

 .[الخبر مقدم + المبتدأ مؤخر ]النمط األول: 
 الجنو علا الوال ال اآلتال: 

 .[هما  م فول() ك ال( + الموتهللأ مؤا  )الاو  مقهلل   ]: الصورة األولى
 .     ﴾ (4)﴿قنل تلنلا: 

 س  ( او  مقهلل  م فالج العسمل  فلده الهدمل، التقهللامده علدا الموتدهللأ جدالازًا، )فد 
 ) ي( هما  م فول مو ي علا الفتح في محل  فل موتهللأ مؤا .

 كدددد ال مقددددهلل  علددددا الموتددددهللأ جددددالازًا، ال جددددنو الموتددددهللأ هددددما ًا ال هلل الاودددد  ) ددددس  ( 
 .(5)م فوًس مؤا ًا المل فل

                                      
الكنفال في عل  ال حال الالشنفال في علمي التود اف الالادب، اودل الحنجدا جمدنل الدهللال عثمدنل، تحقادا: ودنلح عودهلل اللظدا  الشدنع ،  (1)

 .11 ، ب: 2010 - د 1221ال نش : مكتول اآلهللاا، القن  ال،   ل ال ش  

 .20اللمل في الل وال، ب:  (2)

 .222/ 1ش ح المفول،  (3)

 .2/ 81 ال ال القهلل ،  (4)

 290/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل،  (5)
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 .[شبه جملة( + المبتدأ مؤخر )نكرة()الخبر مقدم  ]النمط الثاني: 
 ال هلل علا الوال  اآلتال:

الف اوددد ( + ذالاوددد  مقدددهلل  )جدددن  المجددد ال  متللقدددنل ومحددد ]: الصةةةورة األولةةةى
 .[(ل ك ال مالوالف)الموتهللأ مؤا  
       ﴿ فددددددي قاللدددددده تلددددددنلا: الال هلل

  ﴾ (1). 

هدما  متوددل مو دي علددا  (فدد )لهد ( الددس  حد ف جد  مو ددي علدا الفددتح، ال) د 
الف اود  مقدهلل ، القدهلل تقدهلل  ذالالجن  الالمج ال  متللدا ومحد ،ال كالل في محل ج  ونلس 
( موتدددهللأ مدددؤا  م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل الظدددن  ال، )علدددا الموتدددهللأ الجالودددًن، ال  أجددد  

( م فالج العسمل  فله الهمل ( وفل لد )أج   ال)را  
(2) . 
مقدهلل  علدا الموتدهللأ الجالودًن، الف اود  ذحام ال هلل )له ( جدن  مجد ال  متللدا ومحد

( موتهللأ مؤا   ك ال مالوالف)ال   .  لأج  
 .   ﴾  (3)﴿الله تلنلا: الال هلل  في ق

ال) ددن( هددما  متوددل مو ددي  ،فددد )فاهددن( )فددي( حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل
الف اوددد  مقدددهلل  ذعلدددا ال دددكالل فدددي محدددل جددد  ودددد)في(، الالجدددن  الالمجددد ال  متللدددا ومحددد

( موتددددهللأ مددددؤا  م فددددالج العسمددددل  فلدددده الهددددمل الظددددن  ال،  علددددا الموتددددهللأ الجالوددددًن، ال)عددددال 
( م فالعل العسمل  فله الهمل الظن  ال  .(4)ال)جن ال ( وفل لد )عال 

 القهلل تقهلل    ن الاو  الجالوًن ال ال شوه جملل علا الموتهللأ ال ال  ك ال مالوالفل.

                                      
 .22/ 92 ال ال اال شقنا،  (1)

 .291/ 2ع اا الق آل الك ا ، محمالهلل ول عوهلل ال حا  ونفي،  ا ظ  الجهللالل في ال (2)

 .12/ 99 ال ال الغنشال،  (3)

 .222/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (4)
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 .   ﴾ (1)﴿لا قالله تلنلا: ذالك

ال ددكالل فددي )علددا( حدد ف جدد ، ال) ددن( هددما  متوددل مو ددي علددا فددد )علاهددن( 
الف او  مقهلل  علدا الموتدهللأ الجالودًن، ذمحل ج  ود )علا(، الالجن  الالمج ال  متللا ومح

( موتهللأ م فالج ( العسمل  فله الهمل الظدن  ال، ال)مال  ال) ن   ودهللال ( ودفل م فالعدل لدد ) دن  
(2). 
 ه اآلال ك نوقتهن   ن مل حام الجالا تقهللا  الاو  التااا  الموتهللأ.ذال 

الف اودددد ( + ذقددددهلل  )جددددن  المجدددد ال  متللقددددنل ومحددددالاودددد  م ]:الصةةةةورة الثانيةةةةة
 .[الموتهللأ مؤا  )مل ف ون هنفل(

 .   ﴾ (3)﴿ قنل تلنلا:

)اللددا( حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، ال) ا( لفددظ الجسلددل ا دد  فددد )اللددا  ا( 
الف اود  مقدهلل ، ذمجد ال  متللقدنل ومحدالجدن  ال الك د ال، المج ال  ود )اللدا( العسمدل جد ه 

ال ددال مهددنف، ال)الكددنف( مهددنف اللادده، ال)م تهددا( موتددهللأ مددؤا  م فددالج العسمددل  فلدده 
الهددددمل المقددددهلل ال علددددا األلددددف، ال ددددال مهددددنف، ال)الهددددنو( هددددما  متوددددل مو ددددي علددددا 

 .(4)ال كالل في محل ج  مهنف اللاه 
         ﴿القدددددددددنل تلدددددددددنلا: 

 ﴾ (5). 

                                      
 .20/ 80 ال ال الولهلل،  (1)

 .280/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال الهلل الاشي،  (2)

 .22/ 18 ال ال ال نزعن ،  (3)

 .292ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (4)

 .8/ 92 ال ال الو الي،  (5)
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الف اوددد  مقدددهلل ، ال)ملدددا( موتدددهللأ مدددؤا  ذفدددد )لددده( جدددن  المجددد ال  متللقدددنل ومحددد
ه مجددددد ال  م فددددالج العسمدددددل  فلددددده الهددددمل، ال دددددال مهدددددنف، ال)ال ددددمالا ( مهدددددنف اللاددددد

 .(1)ونلك  ال
ه اآلاددل ك ددنوقتهن مددل حاددم تقددهللا  الاودد  التددااا  الموتددهللأ الال أل الموتددهللأ فاهددن ذال دد
 اللا ا   ظن  .مهنف 

ال ذالل الددد﴿المثلهدددن مدددل حادددم التقدددهللا  الا هدددنفل اللدددا ا ددد  ظدددن   قاللددده تلدددنلا: 
 .(2)﴾اا  الح ااذاا  جه  ب الله   عذفت الا المؤم الب الالمؤم ن  ث  ل  اتالو الا فله   ع

فد )الس ( في  )له ( ح ف ج  مو ي علدا الفدتح، ال) د ( هدما  متودل مو دي 
الف اودد  ذالجدد ، الالجددن  الالمجدد ال  متللقددنل ومحددعلددا ال ددكالل فددي محددل جدد  وحدد ف 

اا( موتددهللأ مددؤا  م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل الظددن  ال علددا آادد ه، ال ددال ذمقددهلل ، ال)عدد
أل دده   ال  العسمددل جدد ه الفتحددل  انوددل عددل الك دد ال؛مهددنف، ال)جهدد  ب( مهددنف اللادده مجدد
 مم الج مل الو ف ال ال ا   ظن  .

( موتدددهللأ ذهلل ، ال)عدددالف اوددد  مقدددذلا )لهددد ( جدددن  المجددد ال  متللقدددنل ومحدددذالكددد اا 
مددؤا  م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال ددال مهددنف، ال)الح اددا( مهددنف اللادده مجدد ال  

 .(3)العسمل ج ه الك  ال علا آا ه  ال ال ا   ظن  
 ف المبتدأ )المسند إليه(.ذح-4

ا وددنا اكددالل فادده ذ ددتددهللأ فددي الجملددل اال ددمال فددي قاللدده: "ف الموذحدد  دداوالاهكدد  ذ
لا أ ا  أا  وال ال شاب فودن  آادل ذعلاه مظه ًا، ال الموتهللأ مهم ًا، الاكالل المو ي 

، أال «اا عوددهلل ارذ»، كا ددا قلدد : «عوددهلل ار ال وددي»لددا علددا مل فددل الشدداب فقلدد : 
 .(4) ..."«ا عوهلل ارذ »

                                      
 .80ا ظ  الع اا جزو ع ، ح ال محمهلل  سمل، ب:  (1)

 .10/ 92 ال ال الو الي،  (2)

 .119، 111ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (3)

 .120/ 2، 121/ 1الكتنا،  (4)
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 دال وددنا هللقاددا "ف وقاللدده: ذالقدهلل وددال عودهلل القددن   الج جدن ي القامددل الوسراددل للحد
ك  أفوددح ذعجاددا األمدد  شددواه ونل ددح ، فإ ددا تدد ا ودده تدد ا الدد ذالم ددلا لباددف الماادد

ا لدد  ت بددا ذك ، الالوددم  عددل ا فددنهللال أزاددهلل لإلفددنهللال، ال جددهللا أ بددا مددن تكددالل ال ذمددل الدد
 .(1) ا ل  تول"ذالأت ب من تكالل وان ًن ال

ددذفمددن مددل ا دد  أال فلددل تجددهلله قددهلل حددلا: "ذالقددنل كدد ف ذف ثدد  أودداا مالهددله ح 
كدد ه، التدد ا ذفدده   ددنا أح ددل مددل ذالأ دد  تجددهلل ح ف فاهددن الالذفددي الحددنل ا وغددي أل احدد

 .(2)في ال فل أاللا الأ ل مل ال با وه" الهمن ه
 :(3)ف الموتهللأ فامن ااتي ذالقهلل حو  الللمنو حنال  الجالا ح

مدد     »مددهللح  حددال:  أال  ، أال تدد ح ،ذالماودد  ع دده و لدد  مقبددالج لمجدد هلل مددهللح، أال  -1
مدددد    وزاددددهلل »، التدددد ح   حددددال: «مدددد    وزاددددهلل الاواددددم»   حددددال: ذ، ال «وزاددددهلل الكدددد ا 

 الف.ذ، فكل األمثلل الموتهللأ مح«الم كال

، الالتقددددهللا : «وددددو   جماددددل  »الماودددد  ع دددده وموددددهلل  وددددهللل مددددل اللفددددظ وفللدددده،  حددددال:  -2
 .  «وو ي وو   جمال  »

وددئل ال جددل »، ال« لدد  ال جددل زاددهلل»الماودد  ع دده ماوددالب فددي وددنا  لدد ،  حددال:  -3
 .« ال عم ال»، ال« ال زاهلل»، الالتقهللا : «عم ال

 متي.ذ، أي اما ي في «متي ألفلللذفي »ع ه وو اح في الق  ،  حال: الماو   -4

 ا القل ماوالوهن.ذولهلل ال امن ال -1

 كال ا زاهلل.ذ، أي م«مل أ   زاهلل»قالل الل ا، ال حال:  -6

 .  «ال من  الاو»، أال «ال ال  الاوذ »، أي: «ال  الاو»قالله :  -3

 

                                      
 .121هللالئل ا عجنز، ب:  (1)

 .121، ب:  ف هالموهلل   (2)

. ال ت ددهال الفالائددهلل التكماددل المقنوددهلل، محمددهلل وددل عوددهلل ار،اوددل منلددا البددنئي، 22/ 1ا ظدد  المفوددل فددي ودد ل ا عدد اا، الزماشدد ي،  (3)
. المغ ددي اللواددا، 22 ، ب: 1811 - ددد 11291ل،  دد ل ال شدد  تحقاددا: محمددهلل كنمددل و كددن ، ال نشدد : هللا  الكتددنا لل شدد  الالبونعدد

. ال شددد ح التوددد اح، 281/ 1. ال مدددل الهالامدددل فدددي شددد ح جمدددل الجالامدددل، جدددسل الدددهللال ال ددداالبي، 922/ 2اودددل  شدددن  األ ودددن ي، 
/ 1ألاللدددا،  ، البولدددل ا2000 - دددد 1221لو دددنل،  ددد ل ال شددد   –األز  ي،انلدددهلل ودددل عودددهلل ار، ال نشددد ، هللا  الكتدددا الللمادددل، واددد ال  

222. 
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 :(1)ف الموتهللأ فامن ااتيذكمن حو الا حنال  جالاز ح
 ، أي  ي  ن  ار.«المن أهلل اا من الحبمل  ن  ار»في جالاا الق  ،  حال:  -1

، أي فلملده «مدل عمدل ودنلحًن فل ف ده المدل أ دنو فللاهدن»ولهلل فدنو الجدالاا،  حدال:  -2
 ل ف ه.

 ، أي  ي أ نبا  األاللال.«قنلالا أ نبا  األاللال»ولهلل القالل،  حال:  -3

 ه  ال ال.ذ، أي  «أ زل ن ن ال ال »ا كنل   نا ق ا ل،  حال: ذلا الذالقل في را   -4

 .«و   وك   عمي  »ولهلل من الاو  وفل له في المل ا،  حال:  -1

 ا  ال ال ول.ذ، أي فإ«ا ونل ولذ   فإجفا  »ا الفجنئال،  حال: ذولهلل ال -6

 ف الموتهللأ علا األ منب اآلتال:ذالال هلل ح

 .[معرفة()وف( + الخبر ذمح)المبتدأ  ]النمط األول: 
 ال هلل علا الوال ال اآلتال:

 .[الف( + الاو  )مل ف ون هنفل(ذمح)الموتهللأ  ]: األولىالصورة 
        ﴿قددددنل تلددددنلا: 

  ﴾ (2). 

زًا م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل االف جددال ذاودد  لموتددهللأ محددلفددظ الجسلددل ( ُّفددد ) ا
ال دمالا ( مهدنف اللاده، فجدنو الاود  )، ال ال مهدنف، الُّ« ال  ا»الظن  ال، الالتقهللا : 

 .(3)الفذ ك اًل مهنفًن اللا مل فل، الالموتهللأ مح لفظ الجسله (ُّ) ا
 .       ﴾ (4)﴿القنل تلنلا: 

                                      
. المغ ددي اللواددا، 22. ال ت ددهال الفالائددهلل التكماددل المقنوددهلل، اوددل منلددا، ب: 22/ 1ا ظدد  المفوددل فددي ودد ل ا عدد اا، الزماشدد ي،  (1)

. ال شددد ح التوددد اح، 280/ 1. ال مدددل الهالامدددل فدددي شددد ح جمدددل الجالامدددل، جدددسل الدددهللال ال ددداالبي، 922/ 2اودددل  شدددن  األ ودددن ي، 
 .222/ 1األز  ي،انلهلل ول عوهلل ار، 

 .21/ 19 ال ال ال وا،  (2)

، تحقاددا: أحمددهلل محمددهلل ا ظدد  الددهلل  الموددالل فددي علددال  الكتددنا المك ددالل، أوددال اللوددنل، شددهنا الددهللال، أحمددهلل وددل اال ددف وددل عوددهلل الددهللائ  (3)
 .10/112، هللمشا –الا اب، ال نش : هللا  القل ،  ال ان 

 .12/ 92 ال ال المبففال،  (4)
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( اود  لموتدهللأ محد الف جدالازًا م فدالج العسمدل  فلده الهدمل الظدن  ال، ذفدد )أ دنبا  
، ال دددال مهدددنف، )األاللدددال( مهدددنف اللاددده مجددد ال  « دددي أ دددنبا  األاللدددال»الالتقدددهللا : 

 .(1)ك   نل ذالعسمل ج ه الانو؛ أل ه جمل م
 الفذالقهلل جنو الاو  أاهًن  ك اًل مهنفًن اللا مل فل الالموتهللأ مح

 .  ﴾ (2)﴿ القالله تلنلا:

الف م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل الظددن  ال، الالتقددهللا : ذ( اودد  لموتددهللأ محددُّفددد )فددا  
، أي اقتحدددن  اللقودددل فدددا   قودددل، أال) دددي فدددا (، أي اللقودددل فدددا  قودددل، ال دددال « دددال فدددا  »

الالقدل ف الموتدهللأ   دن ذمهنف، ال) قول( مهدنف اللاده مجد ال  العسمدل جد ه الك د ال  فحد
 .(3)ون هنفل اللا من ولهلل ن مل ونا الهنفل الموهلل  اللا مفلالله نً او ه مل ف

 .   ﴾ (4)﴿الم ه أاهًن قالله تلنلا: 

( اودد  لموتددهللال محدد الف م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل الظددن  ال، التقددهللا : ذفددد ) ددن  
) دددي  دددن (، ال دددال مهدددنف، ال)ار( لفدددظ الجسلدددل مهدددنف اللاددده مجددد ال  العسمدددل جددد ه 

 (5)الك  ال 

 .[وف( + الخبر )نكرة(ذالمبتدأ )مح ]النمط الثاني: 
 الال هلل علا الوال ال اآلتال:

 .[(لالف( + الاو  ) ك ال مالوالفذالموتهللأ )مح ]: الصورة األولى
 .  ﴾ (6)﴿قنل تلنلا: 

                                      
 .18ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (1)

 .12/ 80 ال ال الولهلل،  (2)

 .2101/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)

 .1/ 102 ال ال الهمزال،  (4)

 .182ب:  م جل  نوا، ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، (5)

 .8/ 92 ال ال المبففال،  (6)
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( اوددددد  لموتدددددهللأ محددددد الف م فدددددالج العسمدددددل  فلددددده الهدددددمل الظدددددن  ال، ذفدددددد )كتدددددنا 
، ال)م قال ( ودفل م فالعدل العسمدل  فلهدن الهدمل الظدن  ال، « ال كتنا  م قال »الالتقهللا :

 .(1)لالقهلل القل الاو   ك ال مالوالف
 .   ﴾ (2)﴿ لا قالله تلنلا:ذالك

الف م فددددددالج العسمددددددل  فلدددددده الهددددددمل الظددددددن  ال، ذفددددددد ) ددددددن ( اودددددد  لموتددددددهللأ محدددددد
، الالجملدل مدل الموتدهللأ المحدذالف الالاود  ال محدل لهدن مدل ا عد اا، « دي  دن »التقهللا :

 لال)حنماددل( وددفل م فالعددل العسمددل  فلهددن الهددمل الظددن  ال، فجددنو الاودد   كدد ال مالوددالف
 .(3)الالموتهللأ محذالف

 .[وف( + الخبر )جملة(ذتدأ )محالمب ]النمط الثالث: 
 .[الف( + الاو  )جملل فللال(ذالموتهللأ )مح ]الصورة األولى: 

 .     ﴾ (4)﴿قنل تلنلا: 
فدددد )اقاللدددالل( فلدددل مهدددن ج م فدددالج العسمدددل  فلددده ثودددال  ال دددالل، الالاال الجمنعدددل 

الف، الالتقدهللا : ) د  ذالفلدل الالفنعدل فدي محدل  فدل اود  لموتدهللأ محدفنعل، الالجملل مدل 
 .(5)الفذاقاللالل( فجنو الاو  جملل فللال مل الفلل الالفنعل، الالموتهللأ مح

 .    ﴾ (6)﴿القالله تلنلا: 

 ال للثقددل، الهددمل المقدهلل  فلده فدد )البادا( )البددي( فلدل مهددن ج م فدالج العسمددل
الالكددنف هددما  متوددل مو ددي علددا الفددتح فددي محددل  وددا مفلددالل ودده، ال) وددا( ) ا( 

فنعل م فالج العسمل  فله الهمل الظن  ال، ال ال مهنف، الالكدنف هدما  لفظ الجسلل 

                                      
 .201/ 2ي ر اا الع اا الق آل، أوال الو كن  ول األ ون ي، ا ظ  الوانل ف (1)

 .10/ 101 ال ال القن عل،  (2)

لو ددنل،  دد ل  –، ال نشدد : هللا  مكتوددل الهددسل، وادد ال  ه ، أوددي عوددهلل ار الح ددال وددل انلالاددا ظدد  العدد اا ثسثددال  ددال ال مددل القدد آل الكدد ا (3)
 .112 ، ب: 1899ال ش  

 .10 /18 ال ال ال نزعن ،  (4)

 .212/ 10ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (5)

 .2/ 82 ال ال الهحا،  (6)
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متودل مو دي علددا الفدتح فددي محدل جدد  مهدنف اللاده، الالجملددل مدل الفلددل الالفنعدل فددي 
)الأل د   دالف البادا(، الالجملدل مدل الموتدهللأ الف، الالتقدهللا : ذمحل  فل او  لموتهللأ مح

المحذالف الالاو  ال محل لهن مل ا ع اا ملبالفل علا مدن قولهدن، فجدنو الاود  جملدل 
 .(1)الفذفللال مل الفلل الالفنعل، الالموتهللأ مح

 .[وف( + الخبر )شبه جملة(ذالمبتدأ )مح ]النمط الرابع: 
 اآلتال: الالجنو علا الوال  
 .[جن  المج ال ()الف( + الاو  ذ)مح الموتهللأ ]: الصورة األولى

 .   ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فدددد )فدددي( حددد ف جددد  مو دددي علدددا ال دددكالل، ال)ودددحف( ا ددد  مجددد ال  ودددد )فدددي( 
الف، ذالف اوددددد  لموتدددددهللأ محدددددذالعسمدددددل جددددد ه الك ددددد ال، الالجدددددن  الالمجددددد ال  متللدددددا ومحددددد

العسمدددل ج  دددن  ال)مك مدددل( ودددفل لدددد )ودددحف( مجددد ال ال ،« دددي فدددي ودددحف»الالتقدددهللا : 
 .(3)ف الموتهللأ الكنل شوه جملل )الجن  الالمج ال ( او ًا ع هذالك  ال، فح

 .  ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

فددد )وااددهللي( الوددنو حدد ف جدد  مو ددي علددا الك دد ، ال)أاددهللي( ا دد  مجدد ال  ونلوددنو 
الف، ذحدددددالف اوددددد  لموتدددددهللأ مذالعسمدددددل جددددد ه الك ددددد ال، الالجدددددن  الالمجددددد ال  متللدددددا ومحددددد

ال)أاهللي( مهنف، ال) ف ال( مهنف اللاه مج ال  العسمدل جد ه  ،« ي وااهللي»الالتقهللا : 
 .(5)الك  ال، فجنو الموتهللأ محذالف الالاو  شوه جملل جن  المج ال  

 
 

                                      
 .2121/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (1)

 .12/ 90 ال ال عول،  (2)

 .1211/ 2،  يوو اللكا ظ  التوانل في الع اا الق آل، أوال الوقن (3)

 .12/ 90 ال ال عول،  (4)

 .1211/ 2 موهلل   نوا،  ي،وكفي الع اا الق آل، أوال الوقنو اللا ظ  التوانل  (5)
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 ف الخبر )المسند(:ذح-5
علدا  «زادهلل العمد ال»ا فدي ذالقهلل اج ي  دف الاو  في قالله: "ذع    اوالاه ح

وددده  ، فدددامل أ الودددي«زادددهلل  »ا ك ددد  ت اوددد  واشدددانو أال تالودددا، ثددد  تقدددالل: ذا الحدددهلل، الذ ددد
 ف الاو  جالازًا لق ا ل تهللل علاه.ذ، الاح(1)"فاح ل الأك مه

 ف الاو  فت حو  فامن ااتي:ذأمن حنال  الجالا ح
لددددالال زاددددهلل »ولددددهلل لددددالال االمت نعاددددل، الاشددددت ب ال حددددنال أل اكددددالل الاودددد  مبلقددددًن،  حددددال:  -1

 .«ألك متا

 .«للم ا، الأامل ار، الأمن ل ار»في ق   و اح،  حال:  -2

كدددل ودددن ل المدددن »، ال«كدددل  جدددل الهدددلاته»ولدددهلل الاال المودددنحول الوددد احل،  حدددال:  -3
 .«و ل

قول حدنل الل كدنل الموتدهللأ أال ملماللده مودهلل ًا عدنمًس فدي تف دا  ودنحوهن، أال مدؤالاًل  -4
ي  هلل  م هلله مهنف اللا ونحوهن ال زمدنل مهدنف اللدا فللده، ذلا، الالاو  الذو

، فددد )هدد ا( موتددهللأ ال ددال موددهلل  مهددنف اللددا فنعلدده، «زاددهللًا قنئمددنً هدد وي » حددال: 
ه ال اودددح أل اكدددالل اوددد ًا ألل ذفهدددال حدددنل، ال ددد «قنئمدددنً »، أمدددن مفلدددالل وددده «اً زادددهلل»ال

 .  (2)الاو  الوف في المل ا، الاله ا ال االوف ونلقان  

 .الل  ا هلل الاو  محذالفًن الال م ال

 تعدد الخبر: -6

أي اودد ال أال أكثدد ، أاهددًن قددهلل اكددالل لدده  قددهلل اكددالل للموتددهللأ أكثدد  مددل اودد  الاحددهلل،
اجددالز أل اكددالل للموتددهللأ الالاحدهلل اودد ال الأكثدد  مددل ودنف متلددهللهللال، فاقددالل اوددل الداش: "أال 
ت ادهلل أ ده قدهلل جمدل  «ا حلدال  حدنم   ذ »لا؛ كمن قهلل اكالل له أالونف متلهللهللال، فتقالل: ذ

                                      
 .122/ 1الكتنا،  (1)

. ال ت ددهال الفالائددهلل التكماددل 22/ 1ا عدد اا، الزماشدد ي، ي ل. المفوددل فددي ودد ل128/ 2 موددهلل   ددنوا،  دداوالاه،  الكتددنا، ا ظدد (2)
. ال مددل الهالامددل فددي شدد ح جمددل الجالامددل، جددسل 922/ 2ي، . المغ ددي اللواددا، اوددل  شددن  األ وددن  22المقنوددهلل، اوددل منلددا، ب: 

 .221، 221/ 1. ال ش ح التو اح، األز  ي،انلهلل ول عوهلل ار، 282، 280/ 1الهللال ال االبي، 
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ل كدنل متلدهللهللًا مدل جهدل اللفدظ، ف«ا مد   ذ د»وال البلمال، كا دا قلد :  هدال ؛ فدنلاو  الاة
، [......]را  متلهللهلل مل جهل المل ا، ألل الم اهلل أ ه جنمل للبلمال،  دال اود  الاحدهلل 

جلًن مل مجمدالج اا أاو   واو ال فونعهللًا، كنل اللنئهلل علا الماو  ع ه   ذأعل  أ ا ال
لدددا ال مدددن الدددالهلل مدددل مجمدددالج ذ، الالمددد اهلل اللنئدددهلل الم دددتقل وددده جمادددل الاوددد ، ال لالجدددزو اددد

اال ف اهلل، ففاه هما  الالهلل اللاه ال محنلل مل حام كدنل اال مال، فامن كل الاحهلل م همن 
 اجلدًن اللدا مل دا الفلدل، فالدالهلل مدل كددل الاحدهلل م همدن هدما  عدالهلل الهدما  مدل الوددفل 
اللددا المالوددالف، الالظدد ف اللددا المظدد الف؛ فامددن عددالهلل الهددما  مددل الاودد  الم ددتقل ودده 

 .  (1) اكال ن"او كنل الاو ال ههللال أ  ل  اللا الموتهللأ، فإ من اكالل مل المجمالج  ال 
 الجنو الاو  متلهللهللًا علا األ منب اآلتال:

 .[المبتدأ )معرفة( +الخبر )متعدد( ]النمط األول: 
الاوددد  متلدددهللهلل )الاوددد ال األالل  + الموتهللأ)هدددما  م فودددل( ]: الصةةةورة األولةةةى

)مدل األ دمنو ال دتل( + الاود  ملد ف ون هدنفل الالثن ي مل فنل وال( + الاو  الثنلدم 
 .[ال( + الاو  الانمل ) ك ال(ال اول )مل ف و

        ﴿ القدددددددددددنل تلدددددددددددنلا:

  ﴾ (2). 

( هما  م فول مو دي علدا الفدتح فدي محدل  فدل موتدهللأ، ال دال مل فدل، ال  فد ) الب
( او  أالل م فالج العسمل  فله الهمل، ال ال مل ف وال، ال)الدالهللالهلل ( اود  ثدنل  )الغفال  

اودد  ثنلددم  ال(ذ  ال اللدد ش( فددد )ذ  للموتددهللأ م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل الملدد ف وددال، ال)
للموتددهللأ ) ددال( العسمددل  فلدده الددالاال؛ أل دده مددل األ ددمنو ال ددتل، ال ددال مهددنف، ال)اللدد ش( 

 و   اول للموتدهللأ ) دال(مهنف اللاه مج ال  ون هنفل العسمل ج ه الك  ال، ال)المجاهلل( ا

                                      
 .220، 228/ 1ش ح المفول، (1)

 .11: 12/ 92 ال ال الو الي،  (2)
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فلددنل( اودد  اددنمل للموتددهللأ ) ددال( )م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال ددال ملدد ف وددال، ال
 .  (1)م فالج العسمل  فله الهمل، الجنو  ك ال 

 .[ا   الشن ال( + الاو  متلهللهلل )الاو ال مل فنل وال()الموتهللأ  ]: الصورة الثانية
 .    ﴾ (2)﴿: : في قالله تلنلا

فددد )أالالو( ا دد  الشددن ال مو ددي علددا الك دد  فددي محددل  فددل موتددهللأ، الالكددنف حدد ف 
ابددنا مو دددي علددا الفدددتح، ) ددد ( هددما  فودددل مو ددي علدددا ال دددكالل ال محددل لددده مدددل 
ا عدددد اا، ال)الكفدددد ال ( اودددد  أالل للموتددددهللأ )أالالو( العسمددددل  فلدددده الهددددمل، ملدددد ف وددددال، 

 .(3)لاذلموتهللأ )أالالو( العسمل  فله الهمل، ال مل ف وال كال)الفج ال ( او  ثنل ل
الموتدددهللأ )ملددد ف ون هدددنفل( + الاوددد  متلدددهللهلل )الاوددد  األالل ]الصةةةورة الثالثةةةة: 

 .[مف هلل مل ف وال( + )الاو  الثن ي ا   مالوالل(
 .      ﴾ (4)﴿قنل تلنلا: 

موتدهللأ م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، ال دال مهدنف،  لفظ الجسلل فد ) وا( ) ا(
الالكدنف هدما  متودل مو دي علدا الفدتح فددي محدل جد  مهدنف اللاده، ال)األكد  ( اودد  

ي( ا   مالوالل مو ي علا ال دكالل فدي محدل ذال)أالل م فالج العسمل  فله الهمل، ال
ًل مهددنفًن للهددما ، الالاودد  األالل مفدد هلل  فددل اودد  ثددنل للموتددهللأ) وا(، ال هلل الموتددهللأ مل فدد

 .  (5)اللال جملل مل ف وال، الال هلل الاو  الثن ي ا   مالوالل

 .[المبتدأ )نكرة( + الخبر )متعدد( ]النمط الثاني: 
 الال هلل علا الوال  اآلتال:

                                      
 .280ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (1)

 .21/ 90 ال ال عول،  (2)

 .2882/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)

 .2،2/ 81 ال ال الللا،  (4)

 .2122/ 10  م جل  نوا، ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ، (5)
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الاود  األالل الالثدن ي الالثنلدم )الموتهللأ ) ك ال( + الاود  متلدهللهلل  ]: الصورة األولى
 .[ ك ال(

 .      ﴾(1)﴿ ا:في قالله تلنل

فد )الجاله ( موتهللأ م فالج العسمدل  فلده الهدمل، ال دال  كد ال، ال دال  االوتدهللاو ودنل ك ال 
كال هدددن للت دددالج الالتق دددا ، ال)ادددال ( ظددد ف زمدددنل م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال دددال 

( مهددنف اللادده، ال)م ددف ال ( اودد  أالل م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، جددنو ذمهددنف، )ال
 كددددد ال، ال)هدددددنحكل ( اوددددد  ثدددددنل للموتدددددهللأ م فدددددالج العسمدددددل  فلددددده الهدددددمل، ال دددددال  كددددد ال، 

 .(2)ال)م توش ال ( او  ثنلم للموتهللأ م فالج العسمل  فله الهمل، الجنو  ك ال 
الثدن ي الالثنلدم الموتدهللأ ) كد ال( + الاود  متلدهللهلل )الاود  األالل ال ]: الصورة الثانيةة

+ الاوددددد  ال دددددنهللل )جملدددددل ا دددددمال  لادددددل(جملدددددل فل) الالادددددنمل الاوددددد  ال اودددددل كددددد ال( + 
 .[م  الال(

        ﴿فدددي قاللددده تلدددنلا: 

           ﴾(3). 

فد )الجداله ( موتدهللأ م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، الجدنو  كد ال، ال)ادال ( ظد ف زمدنل 
( مهددنف اللادده، ال)انشددلل ( اوددد  ذم وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، ال ددال مهددنف، )ال
ملل ( او  ثنل للموتهللأ م فالج العسمدل أالل م فالج العسمل  فله الهمل، ال ال  ك ال، ال)عن

 فله الهمل الظن  ال، الجنو  ك ال، ال) نوول ( او  ثنلم للموتهللأ العسمدل  فلده الهدمل، 
ال دددال  كددد ال، ال)تودددلا( فلدددل مهدددن ج م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، الالفنعدددل هدددما  
م ددتت  جددالازا تقددهللا ه: ) ددي(، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل فددي محددل  فددل اودد   اوددل لددد 

( مفلددددالل ودددده م وددددالا، ال)حنماددددل( وددددفل م وددددالول، ال)ت ددددقا( فلددددل اً ه(، ال) ددددن  )الجددددال 
                                      

 .29، 21/ 90 ال ال عول،  (1)

 .291/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (2)

 .1: 2/ 99 ال ال الغنشال،  (3)
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 ، مو ددي للمجهددالل، ال نئددا الفنعددل ذمهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل المقددهلل ال للتلدد
هما  م تت  جالازًا تقهللا ه: ) ي(، الالجملل  الفللادل مدل الفلدل الالفنعدل فدي محدل  فدل 

علدددا الفدددتح مدددل أادددالا   اوددد  ادددنمل لدددد )الجددداله(، ال)لدددال( فلدددل مدددن   دددنقب مو دددي
الف اوددد  )لدددال( مقدددهلل ، ال)بلدددن ( ا ددد  ذ)كدددنل(، ال)لهددد ( جدددن  المجددد ال  متللدددا ومحددد

)لددال( مددؤا  م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، الالجملددل مددل )لددال( الا ددمهن الاو  ددن فددي 
 .(1)محل  فل او   نهللل لد )الجاله( 

ال( الاودد  األالل جملددل ا ددم)الموتددهللأ ) كدد ال( + الاودد  متلددهللهلل  ]الصةةورة الثالثةةة: 
 .  [+ )الاو  الثن ي جملل فللال(

 .      ﴾ (2)﴿في قالله تلنلا: 

( )ادال ( ظد ف ذفد )الجاله( موتهللأ م فالج العسمل  فله الهمل، ال ال  كد ال، ال)االمئد
( مهددنف اللادده، ال)علاهددن( ذال ددال مهددنف، ال)الزمددنل م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، 

الف او  مقهلل  للموتدهللأ )رود ال(، ال)رود ال( موتدهللأ مدؤا  م فدالج ذجن  المج ال  متللا ومح
العسمل  فله الهدمل، الالجملدل مدل الموتدهللأ الالاود  فدي محدل  فدل اود  أالل لدد )الجداله(، 
ال)ت  قهن( فلل مهن ج م فالج العسمل  فله الهمل، ال) ن( هما  متول مو دي علدا 

تدد ال( فنعددل مددؤا  م فددالج العسمددل  فلدده الل فددي محددل  وددا مفلددالل ودده مقددهلل ، ال)قل ددكا
 .  (3)الهمل، الالجملل الفللال مل الفلل الالفنعل في محل  فل او  ثنل لد )الجاله( 

الموتددددهللأ ) كدددد ال( + الاودددد  متلددددهللهلل )الاودددد ال األالل الالثددددن ي  ]: الصةةةةورة الرابعةةةةة
 .[( ك تنل( + الاو  الثنلم شوه جملل )جن  المج ال 

                                      
 .212، 212ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (1)

 .20، 28/ 90 ال ال عول،  (2)

 .2882/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)
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       ﴿فددددددددي قاللدددددددده تلددددددددنلا: 

 ﴾ (1). 

فد )الجداله ( موتدهللأ م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، الجدنو  كد ال، ال)ادال ( ظد ف زمدنل 
مهنف اللاده، ال) نعمدل ( اود  أالل ( ذم والا العسمل  ووه الفتحل، ال ال مهنف، )ال

م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال ددال  كدد ال، ال)ل ددلاهن( جددن  المجدد ال ،  ال) اهددال ( اودد  
ثنل للموتهللأ م فالج العسمل  فله الهدمل الظدن  ال، الجدنو  كد ال، ال)فدي( حد ف جد  مو دي 
علددا ال ددكالل، ال)ج ددل( ا دد  مجدد ال  العسمددل جدد ه الك دد ال الظددن  ال، الالجددن  الالمجدد ال  

الف اود  لدد )الجداله(، ال)عنلادل( ودفل لدد )ج دل(، فجدنو شدوه الجملدل )الجدن  ذمتللدا ومحد
 .(2)الالمج ال ( او ًا ثنلثنً 

 ثانيا: الجملة االسمية الموسعة المثبتة.
الهللادددالل األهللالا  ي اودددبسح ملظددد  ال حدددنال، "ال دددي تل دددي الجملدددل الم  دددالال فددد

فاودهللال أحدهلل من  علدا الجملدل اال دمال، اتبلدا المانلفدل فدي الحنلدل ودال ب فدي ا  د نهلل،
الأاددالاتهل، األالل كةةان وكةةاد ولةةيس فددي حنلددل ال فددل، الاآلادد  فددي حنلددل ال وددا، فمددل 

 .(3)ال نفال، اسحظ اللكل"إن وال م فالج الالثن ي م والا، المل 

 القسم األول: النواسخ الحرفية اسمها وخبرها.

 وأخواتها: َّأواًل: إن
االوتددهللاو األحدد ف كدد  ال دداالبي الل مددل  الا ددخ ذال ددي الحدد الف ال ن ددال، القددهلل 

، فل هللمن تهللال علدا الجملدل اال دمال ت ودا الموتدهللأ الا دما ا دمهن، (4)المشوهل ونلفلل
ل في ملد   كسمده عدل الحد الف الهللاالد اول ال  ايالت فل الاو  الا ما او  ن، قنل 

                                      
 .10 :9/ 99ال،  ال ال الغنش (1)

 .229/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (2)

 .208 ، ب: 1880،   ل ال ش  الم ن   الوحم في اللغل، تمن  ح نل، ال نش : مكتول األ جنال المو ال، القن    (3)

 .292/ 1، جمل الجالامل  مل الهالامل في ش حا ظ   (4)
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ادددهللال علدددا الموتدددهللأ الالاوددد  فالمدددل فاهمدددن فا ودددا اال ددد  علدددا األ دددمنو أل م هدددن مدددن "
الل زاددهللًا فددي »"، القددالله : (1)"«زاددهلل  قددنئ   »، كقاللددا: «ل الأاالاتهددنال»الا فددل الاودد ،  حددال: 

هد ا »ي اتلهللا اللا مفلالل وه مقدهلل  علدا الفنعدل، كقدالله : ذشوهاله ونلفلل ال «الهللا 
 ، الااتي او  ن مف هللًا أال جملل أال شوه جملل.(2)"«أا ي عم ًا ونلح  »، ال «زاهللًا عم ال

( َّالجلدددددل أودددددلهن  دددددال )الل( المفتالحدددددل َّالقدددددهلل عدددددهلل ن  ددددداوالاه ام دددددل فا دددددقب )أل
 ، قنل اول منلا: (3)المك ال ال، فتفتح في مالاهل التك   في مالاهل

 .(4)عكل من لكنل مل عمل   ***، لا ، لكل، للل، كال   َّ، ألَّ ل
 وأخوتها مع الجملة االسمية البسيطة: َّإن -1

اتفا ال حنال علا أل الح ف ال ن خ )الل( مل األحد ف التدي تفادهلل تالكادهلل الجملدل 
الا تشدكله هللال التالكادهلل )أل( مفتالحدل الهمدزال، "، الكذلا الذا افف ، الامنثله فدي الفدناال مال

ولهدده ، قدددنل: لدددال وددد ح  ونلمودددهلل  الم  دددوا م هدددن لددد  افدددهلل تالكادددهللًا، اللدددال ا شدددكنل 
( الأاالاتهددن علددا َّ( الأاالاتهددن، فوددهللاالل )اللَّ، القددهلل أكددهلل  الجملددل اال ددمال وددد )الل(5)وشدديو"

 كمن ابلا علاهن ول  المحهللثال.الجملل الو ابل أووح  جملل مال لل 
 الأاالاتهن( علا األ منب اآلتال: َّالقهلل ال هلل  )الل

 .[+ اسمها )معرفة( + خبرها )معرفة( َّإن ]النمط األول: 
ملدد ف )ملدد ف وددال( + او  ددن مل فددل )+ ا ددمهن مل فددل  َّالل ]الصةةورة األولةةى: 

 .[وال(

                                      
 .22/ 1، األوالل في ال حال (1)

 - دد 1202الجمل في ال حدال، الالادل ودل أحمدهلل الف ا ادهللي، تحقادا: فاد  الدهللال قودنالال، ال نشد : مؤ  دل ال  دنلل، واد ال ،  د ل ال شد   (2)
 .22/ 1 ، البولل األاللا، 1892

 .121/ 2ا ظ  الكتنا،  (3)

ا، ال نشد : مكتودل الل الودل، الكالاد ، متل ألفال اول منلا، محمهلل ول عوهلل ار ول منلا، هوب التللاا: عوهلل اللباف ودل محمدهلل الاباد (4)
 .222/ 1. ش ح اول عقال، اول عقال اللقالي، 12 ، البولل األاللا، ب: 2001 - د 1221  ل ال ش  

الج ا الهللا ي في ح الف الملن ي، أودال محمدهلل ودهلل  الدهللال ح دل ودل قن د ، تحقادا: فاد  الدهللال قودنالال، محمدهلل  دهللا  فنهدل، ال شد : هللا   (5)
 .202، 202 ، البولل األاللا، ب: 1882 - د 1212لو نل،   ل ال ش   - ال ، الكتا الللمال، وا
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 .    ﴾ (1)﴿قنل تلنلا: 

( م وددالا َّ وددا مو ددي علددا الفددتح، )الجحددا ( ا دد  )اللال ( حدد ف تالكاددهلل َّفددد )الل
ا  فودل مو دي علدا الفدتح ال العسمل  ودوه الفتحدل، ال دال ملد ف )ودال(، ال) دي( هدم

( م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل المقدددهلل ال َّمدددل ا عددد اا، ال )المددداالا( اوددد  )الل محدددل لددده
 .(2) ، ال ال مل ف )وال(ذللتل

 .    ﴾ (3)﴿قنل تلنلا: 

( م ودددالا َّ ودددا مو دددي علدددا الفدددتح، )الج دددل( ا ددد  )اللال ( حددد ف تالكادددهلل َّفدددد )الل
ا الفدتح ال العسمل  ودوه الفتحدل، ال دال ملد ف )ودال(، ال) دي( هدما  فودل مو دي علد

المقدددهلل ال ( م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل َّمدددل ا عددد اا، ال )المددداالا( اوددد  )الل محدددل لددده
 .(4) ، ال ال مل ف )وال(ذللتل

 .[+ اسمها )معرفة( + خبرها )نكرة( َّإن ]النمط الثاني: 
 .[ ك ال()هما  متول( + او  ن )+ ا مهن مل فل  َّالل ]: الصورة األولى
 .   ﴾ (5)﴿قنل تلنلا: 

ال)الهددنو( هددما  متوددل مو ددي ( حدد ف تالكاددهلل  وددا مو ددي علددا الفددتح، َّفددد )الل
( م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، َّك ال( اود  )اللذ(، ال)تَّال كالل في محل  وا ا   )الل

 .(6)الجنو  ك ال 

 .[مؤخر()مقدم( + اسمها )+خبرها  َّإن ]النمط الثالث: 
 .[مؤا ()جن  المج ال ( + ا مهن )+او  ن مقهلل   َّالل ]الصورة األولى: 

                                      
 .29/ 18 ال ال ال نزعن ،  (1)

 .211/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (2)

 .20/ 18 ال ال ال نزعن ،  (3)

 .211/ 10م جل  نوا، ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (4)

 .11/ 90 ال ال عول،  (5)

 .221/ 12 ا ظ  المفول في الع اا كتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (6)
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 .   ﴾ (1)﴿قنل تلنلا: 

( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علدددا الفددتح، ال)للمتقددال( الددس  حدد ف جددد  َّفددد )الل
مو ي علا الك  ، ال)المتقال( ا   مج ال  ونلس  العسمل ج ه الادنو؛ أل ده جمدل مدذك  

( مددؤا  َّالف اودد  )الل( مقددهلل ، ال)مفددنزًا( ا دد  )اللذ ددنل ، الجددن  الالمجدد ال  متللددا ومحدد
م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل،  جددنو الاودد )للمتقال( مقددهللمًن ال ددال شددوه جملددل )جددن  

 .(2)المج ال (، الا مهن مؤا  
 .   ﴾ (3)﴿قنل تلنلا: 

( حد ف تالكاددهلل ال ودا مو دي علددا الفدتح، ال)اللدا( حدد ف جد  مو دي علددا َّفدد )الل
علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  وددد )اللددا(، الالجددن   ال ددكالل، ال) ددن( هددما  متوددل مو ددي

( مددددؤا  َّ( مقددددهلل ، ال)الاددددنوه ( )الاددددنا( ا دددد  )اللَّالف اودددد  )اللذالالمجدددد ال  متللددددا ومحدددد
م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال دددال مهدددنف، ال) ددد ( هدددما  متودددل مو دددي علدددا 

)اللا دددن( شدددوه جملدددل )جدددن   نً ال دددكالل فدددي محدددل جددد  مهدددنف اللاددده، جدددنو الاوددد  مقدددهللم
 .(4)اً   المج ال (، الا مهن مؤا

 .    ﴾ (5)﴿قنل تلنلا: 

( ح ف تالكاهلل ال وا مو ي علدا الفدتح، ال)علدا( حد ف جد  مو دي علدا َّفد )الل
ال ددكالل، ال) ددن( هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  وددد )علددا(، الالجددن  

( مددؤا  َّا دد  )الل ( مقددهلل ، ال)ح ددنوه ( )ح ددنا(َّالف اودد  )اللذالالمجدد ال  متللددا ومحدد
م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال دددال مهدددنف، ال) ددد ( هدددما  متودددل مو دددي علدددا 

                                      
 .21/ 19 ال ال ال وا،  (1)

 .292ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (2)

 .22/ 99 ال ال الغنشال،  (3)

 .2090/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (4)

 .21/ 99 ال ال الغنشال،  (5)
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ال ددكالل فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، جددنو الاودد  مقددهلل  شددوه جملددل )جددن  المجدد ال (، 
 .(1)الا مهن مؤا 

 .    ﴾ (2)﴿قنل تلنلا: 

الفدتح، ال)اللدا( حدد ف جد  مو دي علددا ( حد ف تالكاددهلل ال ودا مو دي علددا َّفدد )الل
ا د  مجد ال   ودد )اللدا(، الالجدن  الالمجد ال  متللدا  ) ا( لفظ الجسلل ال كالل، ال) وا(

( مقهلل ، ال ال مهنف، الالكنف هما  متودل مو دي علدا الفدتح فدي َّالف او  )اللذومح
( مددؤا  م ودالا العسمددل  ودوه الفتحددل َّمحدل جد  مهددنف اللاده، ال)ال جلددا( ا د  )الل

 .(3)اً )اللا  وا( جن  المج ال ، الا مهن مؤا   نً جنو الاو  مقهللم  ،ذالمقهلل ال للتل

 .[جملة()+اسمها )معرفة( + خبرها  َّإن ]النمط الرابع: 
+ ا مهن )ا د  مالودالل( + او  دن جملدل ا دمال )الموتدهللأ  َّالل ]الصورة األولى: 

 .[ا   الشن ال + الاو  مل ف ون هنفل(
        ﴿قدددددددددددددددنل تلدددددددددددددددنلا: 

 ﴾ (4). 

ال( ا ددد  مالوددالل مو دددي ذ( حدد ف تالكادددهلل ال وددا مو دددي علددا الفتح،ال)الددَّفددد )الل
(، )أم دالا( )آمددل( فلدل مددن  مو دي علددا الهدد ، َّعلدا الفددتح فدي محددل  ودا ا دد  )الل

، الالاال الجمنعددددل فنعلدددده، الالجملددددل مددددل الفلددددل الالفنعددددل وددددلل التوددددنله وددددالاال الجمنعددددل
المالوالل ال محدل لهدن مدل ا عد اا، ال)العملدالا( الدالاال حد ف عبدف، )عملدالا( )عمدل( 
فلل من  مو دي علدا الهد  التودنله ودالاال الجمنعدل،  الالاال الجمنعدل فنعلده، الالجملدل 

، مالوددالل وددلل مددل الفلددل الالفنعددل ملبالفددل علددا مددن قولهددن ال محددل لهددن مددل ا عدد اا

                                      
 .2090/ 10  ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ، (1)

 .9/ 81 ال ال الللا،  (2)

 .221/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (3)

 .1/ 89 ال ال الوا ل،  (4)
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ال)الودددنلحن ( مفلدددالاًل وددده م ودددالا العسمدددل  ودددوه الك ددد ال؛ أل ددده جمدددل مؤ دددم  دددنل ، 
ال)أاللئددا( ا دد  الشددن ال مو ددي علددا الك دد  فددي محددل  فددل موتددهللأ، الالكددنف حدد ف ابددنا 

، ال) د ( هدما  فودل مو دي علدا ال دكالل ال محدل لهدن مدل ا عد اا مو ي علا الفتح
اوددد  م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، ال محدددل لددده مدددل ا عددد اا افادددهلل التالكادددهلل، ال)ااددد ( 
ل( مهددددنف اللادددده مجدددد ال  ون هددددنفل ئددددالالجملددددل ا ددددتئ نفال، ال)اادددد ( مهددددنف، ال)الو ا

(، َّالعسمددل جدد ه الك دد ال، الالجملددل اال ددمال مددل الموتددهللأ الالاودد  فددي محددل  فددل اودد  )الل
 .  (1)( ا مًن مالوالاًل الاو  ن جملل ا مال مل الموتهللأ الالاو َّفجنو ا   )الل

+ ا ددمهن )ا د  مالودالل( + او  ددن  جملدل ا دمال )اودد   َّالل ]الصةورة الثانيةة: 
 .[مقهلل   جن  المج ال ( + الموتهللأ مؤا  ) ك ال(

         ﴿قددددنل تلددددنلا: 

     ﴾ (2). 

ال( ا دد  مالوددالل مو ددي ذال)الدد ( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا الفددتح،َّفددد )الل
(، ال)فت ددالا( )فددتل( فلددل مددن  مو ددي علددا الهدد  َّعلددا الفددتح فددي محددل  وددا ا دد  )الل

محددل التوددنله وددالاال الجمنعددل، الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي 
  فددل فنعددل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل وددلل المالوددالل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا،

ك   دنل ، ال)المؤم دن ( ا د  ذمفلالل وه العسمل  ووه الانو؛ أل ه جمل م ال)المؤم ال(
ملبدددالف علدددا )المدددؤم ال( العسمدددل  ودددوه الك ددد ال ؛ أل ددده جمدددل مؤ دددم  دددنل ، ال)ثددد ( 

مو ددي علددا ال ددكالل، )اتالوددالا( فلددل حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتح، ال)لدد ( حدد ف  فددي 
ف ال ددالل؛ أل دده مددل األفلددنل الام ددل، الالاال ذمهددن ج مجددزال  وددد )لدد ( العسمددل جزمدده حدد

الجمنعل فنعل، الالجملل مل الفلل الالفنعل ولل المالوالل ال محل لهن مدل ا عد اا، 

                                      
 .220، 228ا ظ  الملال في الع اا الق آل الك ا ، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (1)

 .10/ 92 ال ال الو الي،  (2)
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ال)فلهد ( الفدنو  اوبدل لشد ب مقدهلل  مفهدال  مدل الموتدهللأ، الدس  حد ف جد ، ال) د ( هدما  
الف ذ ددي علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  وددنلس ، الالجددن  الالمجدد ال  متللددا ومحددمتوددل مو

اا( موتددددهللأ مددددؤا  م فددددالج العسمددددل  فلدددده الهددددمل، ال ددددال مهددددنف، ذاودددد  مقددددهلل ، ال)عدددد
ال)جهدددد  ( مهددددنف اللادددده مجدددد ال  ون هددددنفل العسمددددل جدددد ه الفتحددددل؛ أل دددده مم ددددالج مددددل 

( ا دمًن َّالل(، فجدنو ا د  )َّالو ف، الالجملدل مدل الموتدهللأ الالاود  فدي محدل  فدل اود  )الل
 .  (1)مالوالاًل الاو  ن جملل ا مال الاو  فاهن متقهلل  علا الموتهللأ ال ال  ك ال مهنف

       ﴿ال كدددددذلا قاللددددده تلدددددنلا: 

       ﴾ (2). 

ال( ا دد  مالوددالل مو ددي ذال)الدد ( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا الفددتح،َّفددد )الل
م ددالا( )آمددل( فلددل مددن  مو ددي علددا الهدد  (، )آَّعلددا الفددتح فددي محددل  وددا ا دد  )الل

  ددن التوددنله وددالاال الجمنعددل، الالاال الجمنعددل فنعلدده، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل وددلل 
المالودددالل ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا، ال)العملدددالا( الدددالاال حددد ف عبدددف، )عملدددالا( فلدددل 
مددن  مو ددي علددا الهدد ، الالاال الجمنعددل فنعلدده، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل ملبالفددل 

ودده م وددالا العسمددل  مددل ا عدد اا، ال)الوددنلحن ( مفلددالل علددا مددن قولهددن ال محددل لهددن
 ف جددد  مو دددي علدددا الفدددتح،  ودددوه الك ددد ال؛ أل ددده جمدددل مؤ دددم  دددنل ، ال)لهددد ( الدددس  حددد

ال) دد ( هدددما  متودددل مو دددي علددا ال دددكالل فدددي محدددل جدد  ودددنلس ، الالجدددن  الالمجددد ال  
الف اوددد  مقدددهلل ، ال)ج دددن ( موتدددهللأ مدددؤا  م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، ذمتللدددا ومحددد

 .(3)(َّالالجملل مل الموتهللأ الالاو  في محل  فل او  )الل
جملدل فللادل فللهدن )+ ا دمهن )هدما  متودل( + او  دن  َّالل ]الصورة الثالثةة: 

 .[من (
                                      

 .201/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (1)

 .11/ 92 ال ال الو الي،  (2)

 .201/ 12  م جل  نوا، ونلح،ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل  (3)
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 .  ...﴾ (1)﴿قنل تلنلا: 

الفل م لًن لتدالالي ذ( ح ف تالكاهلل ال وا مو ي علا الفتح علا ال الل المحَّفد )الل
األمثنل؛ أي ثسم  ال دن ، ال) دن( هدما  متودل مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  ودا 

التوددددنله وددددد ) ددددن(  فلددددل مددددن  مو ددددي علددددا ال ددددكالل )أ ددددذ (   نك (ذال)أ دددد (،َّا دددد  )الل
) ن( هما  متول مو ي علا ال كالل في محدل  فدل فنعدل، الالجملدل مدل ال ، الفنعلال

ال)ك ( هما  متول مو ي علدا ال دكالل فدي  (،َّالفلل الالفنعل في محل  فل او  )الل
( جملل فللال فللهن من  الالفنعدل هدما  َّحام جنو او  )الل محل  وا مفلالل وه،

 .(2)متول 
 .     ﴾ (3)﴿قنل تلنلا: 

( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا الفددتح ال)الهددنو( هددما  متوددل مو ددي َّفددد )الل
(، ال)بغدا( فلدل مدن  مو دي علدا الفدتح المقدهلل  َّعلا اله  في محل  وا ا   )الل

 ، الالفنعل هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ال، الالجملل مل الفلل الالفنعل في محدل ذلتلل
فللهددددن مددددن  الالفنعددددل هددددما   (، حاددددم جددددنو اودددد  )الل( جملددددل فللاددددلَّ فددددل اودددد  )الل

 .(4)م تت 
 .     ﴾ (5)﴿قنل تلنلا: 

ال)الهددنو( هددما  متوددل مو ددي ( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا الفددتح َّفددد )الل
(، ال)ظل( فلل من  مو دي علدا الفدتح، الالفنعدل َّعلا اله  في محل  وا ا   )الل

                                      
 .20/ 19 ال ال ال وا،  (1)

 .2821/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (2)

 .11/ 18 ال ال ال نزعن ،  (3)

 .20ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (4)

 .12/ 92 ال ال اال شقنا،  (5)
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(، َّهما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ال، الالجملل مل الفلل الالفنعل في محدل  فدل اود  )الل
 .(1)( جملل فللال فللهن من  الالفنعل هما  م تت َّحام جنو او  )الل
 .      ﴾ (2)﴿قنل تلنلا: 

الفل م لًن لتدالالي ذ( ح ف تالكاهلل ال وا مو ي علا الفتح علا ال الل المحَّفد )الل
األمثنل؛ أي ثسم  ال دن ، ال) دن( هدما  متودل مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  ودا 

هما  متول مو دي علدا (، ال)أ زل نه( فلل من  مو ي علا ال كالل، ال) ن( َّا   )الل
(، َّال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل فددي محددل  فددل اودد  )الل

 .(3)( جملل فللال فللهن من  الالفنعل هما  متولَّحام جنو او  )الل
جملل فللال فللهدن )+ ا مهن )مل فل ون هنفل( + او  ن  َّلأ ]الصورة الرابعة: 

 .[من (

 .      ﴾ (4)﴿قنل تلنلا: 

( َّللفدظ الجسلدل ا د  )أ ( ح ف تالكادهلل ال ودا مو دي علدا الفدتح، ال) ا(َّفد )أل
م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، ال ددال مهددنف، ال)الكددنف( هددما  متوددل مو ددي علددا 
الفتح في محل ج  مهنف اللاه، ال)أالحا( فلدل مدن  مو دي علدا الفدتح المقدهلل  علدا 

مدل الفلدل الالفنعدل  الفنعل هما  م تت  جدالازًا تقدهللا ه:  دال، الالجملدل ، ال ذاأللف للتل
 .(5)( َّلمحل  فل او  )أ

 .      ﴾ (6)﴿قنل تلنلا: 

                                      
 .222/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (1)

 .1/ 81 ال ال القهلل ،  (2)

 .2120/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)

 .2/ 99 ال ال االزلزلل،  (4)

 .212/ 2 م جل  نوا، ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل، (5)

 .2/ 102مزال،  ال ال اله (6)
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( م ودددالا َّلالفدددتح، ال)مدددنل( ا ددد  )أ ( حددد ف تالكادددهلل ال ودددا مو دددي علددداَّفدددد )أل
ما  متوددل مو ددي علددا الهدد  فددي العسمددل  وددوه الفتحددل، ال ددال مهددنف، ال)الهددنو( هدد

محدددل جددد  مهدددنف اللاددده، ال)أالدددهلل( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفدددتح، ال)الهدددنو( هدددما  
متودددل فدددي محددددل  ودددا مفلددددالل وددده، ال الفنعدددل هددددما  م دددتت  جددددالازًا تقدددهللا ه:  ددددال، 

 .(1)( َّالالجملل مل الفلل الالفنعل محل  فل او  )أل
جملدددل فللادددل )+ ا دددمهن )هدددما  متودددل( + او  دددن  َّالل ]الصةةةورة الخامسةةةة: 

 .[فللهن مهن ج(
 .     ﴾(2)﴿قنل تلنلا: 

( حددد ف تالكادددهلل ال ودددا مو دددي علدددا الفدددتح ال) ددد ( هدددما  متودددل مو دددي َّفدددد )الل
(، ال)اكادددهللالل( فلدددل مهدددن ج م فدددالج العسمدددل َّعلدددا ال دددكالل فدددي محدددل  ودددا ا ددد  )الل

 ه مل األفلنل الام ل، الالاال الجمنعل هما  متول مو دي علدا  فله ثوال  ال الل؛ أل
(، َّال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل فددي محددل  فددل اودد  )الل

 .(3)( جملل فللال فللهن مهن ج َّحام جنو او  )الل
 .         ﴾ (4)﴿قنل تلنلا: و

( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا الفددتح ال)الهددنو( هددما  متوددل مو ددي َّفددد )الل
(، ال)اللدد ( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده َّعلددا الهدد  فددي محددل  وددا ا دد  )الل

الهددمل، الالفنعدددل هدددما  م دددتت  جددالازًا تقدددهللا ه:  دددال، الالجملدددل مددل الفلدددل الالفنعدددل فدددي 
 .(5)( جملل فللال فللهن مهن جََّّو  )الل(، حام جنو اَّمحل  فل او  )الل

                                      
 .292ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (1)

 .12/ 91 ال ال البن ا،  (2)

 .2011/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)

 .1/ 91 ال ال األعلا،  (4)

 .281ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (5)
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 جملددل فللاددل)+ ا ددمهن )هددما  متوددل( + او  ددن  َّكددال ]الصةةورة السادسةةة: 
 .[(م فال فللهن مهن ج

        ﴿قددددددنل تلدددددددنلا: مةةةةةةع كةةةةةةأن: 

 ﴾ (1). 

( حدد ف تشددواه ال وددا مو ددي علددا الفددتح، ال) دد ( هددما  متوددل مو ددي َّفددد )كددال
(، ال)ادددال ( ظددد ف زمدددنل م ودددالا العسمدددل َّعلدددا ال دددكالل فدددي محدددل  ودددا ا ددد  )كدددال
فلدددل مهدددن ج م فددالج العسمدددل  فلددده )ادد الل(  وددوه الفتحدددل، ال ددال مهدددنف، ال)ا ال هدددن( 

الفلددل  ثوددال  ال ددالل، الالاال الجمنعددل هددما  متوددل فددي محددل  فددل فنعددل، الالجملددل مددل
الالفنعل في محل ج  مهنف اللاه، الالهنو هما  متول في محل  وا مفلدالل وده، 
ال)لدد ( حدد ف  فددي الجددز  القلددا مو ددي علددا ال ددكالل، ال)الوثددالا( فلددل مهددن ج مجددزال  وددد 

ف حددد ف ال دددالل؛ أل ددده مدددل األفلدددنل الام دددل، الالاال الجمنعدددل ذ)لددد ( العسمدددل جزمددده حددد
الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل، 

 .(2)(َّفي محل  فل او  )كال
جددن  )ا دد  مالوددالل( + او  ددن شددوه جملددل )+ ا ددمهن  َّالل ]: الصةةورة السةةابعة

 .[المج ال (
         ﴿قدددددددنل تلدددددددنلا: 

       ﴾ (3). 

                                      
 .22/ 18 ال ال ال نزعن ،  (1)

 .2819: 2811/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (2)

 .1/ 89 ال ال الوا ل،  (3)
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( ا دد  مالوددالل مو ددي َّفددد )الل ( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا الفددتح، ال)الددذالب
الف فدي محدل ذ(، ال)في  ن ( جن  المج ال  متللا ومحدَّالفتح في محل  وا ا   )الل

 .(1)(، جنو الاو )في  ن ( شوه جملل مل الجن  الالمج ال  َّ فل او  )الل
+ ا ددددمهن )ا دددد  مالوددددالل( + او  ددددن  )جملددددل ا ددددمال  َّالل ]الصةةةةورة الثامنةةةةة: 

 .[ا  فلل من   ن خ(ذم  الال 
 .        ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

ال( ا دد  مالوددالل مو ددي ذ( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا الفددتح، ال)الددَّفددد )الل
(، ال)أج مدالا( فلدل مدن  مو دي علدا الهد ، الالاال َّعلا الفتح في محل  وا ا   )الل

الجمنعدل هدما  متودل مو ددي علدا ال دكالل فددي محدل  فدل فنعددل، الالجملدل مدل الفلددل 
قب مو دددي علددا الهددد ، الالفنعددل ال محددل لهدددن مددل ا عددد اا، ال)كددن الا( فلددل مدددن   ددن

الالاال الجمنعدددددل هدددددما  متودددددل مو دددددي علدددددا ال دددددكالل فدددددي محدددددل  فدددددل ا ددددد  )كدددددنل(، 
ال)اهددددحكالل( فلددددل مهددددن ج م فددددالج العسمددددل  فلدددده ثوددددال  ال ددددالل؛ أل دددده مددددل األفلددددنل 
الام دددل، الالاال الجمنعدددل هدددما  متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل فنعدددل، 

الالجملدل مدل )كدنل( الا ددمهن الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل فددي محدل  ودا اود  )كددنل(، 
 .(3)( َّالاو  ن في محل  فل او  )الل
+ ا دددمهن )هدددما  متودددل( + او  دددن )جملدددل ا دددمال  َّالل ]الصةةةورة التاسةةةعة: 

 .[ا  فلل من   ن خ(ذم  الال 
 .       ﴾ (4)﴿قنل تلنلا: 

                                      
 .222/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (1)

 .28/ 92  ال ال المبففال، (2)

 .122، 121ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (3)

 .21/ 19 ال ال ال وا،  (4)
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الفددتح، ال) دد ( هددما  متوددل مو ددي  ( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علدداَّفددد )الل
(، ال)كدددنل( فلدددل مدددن   دددنقب مو دددي علدددا َّعلدددا ال دددكالل فدددي محدددل  ودددا ا ددد  )الل

الهدد ، الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل ا دد  )كددنل( 
ال)ال( ح ف  في، ال)ا جالل( فلل مهن ج م فالج العسمدل  فلده ثودال  ال دالل؛ أل ده مدل 

ل هدددما  متودددل فدددي محدددل  فدددل فنعدددل، الالجملدددل مدددل األفلدددنل الام دددل، الالاال الجمنعددد
الفلددل الالفنعددل فددي محددل  وددا ا دد  )كددنل(، الالجملددل مددل )كددنل( الا ددمهن الاو  ددن فددي 

 .(1)( َّمحل  فل او  )الل
 .       ﴾ (2)﴿قنل تلنلا: 

هدما  متودل مو دي ( حد ف تالكادهلل ال ودا مو دي علدا الفدتح، ال)الهدنو( َّفد )الل
(، ال)كدنل( فلدل مدن   دنقب مو دي علدا الفدتح، َّعلا اله  في محل  ودا ا د  )الل

الا مه هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ال، ال)في أ له( جدن  المجد ال  الالهدما  المتودل 
   مو ي علا الك   فدي محدل جد  مهدنف اللاده، ال)م د ال ًا( اود  كدنل م ودالا ونال

 .(3)(َّ مهن الاو  ن في محل  فل او )الل)كنل( الاالعسمل  ووه الفتحل، الالجملل مل 
 .         ﴾ (4)﴿قنل تلنلا: 

( حد ف تالكادهلل ال ودا مو دي علدا الفدتح، ال)الهدنو( هدما  متودل َّ)الل )ال ده( فد
، ال)كددنل( فلدل مددن   ددنقب مو ددي علددا (َّمو دي علددا الهدد  فددي محدل  وددا ا دد  )الل

الفددتح، الا دد  )كددنل( هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، ال)تالاوددن(، اودد  كددنل م وددالا 
 .(5)(َّالعسمل  ووه الفتحل، الالجملل مل )كنل( الا مهن الاو  ن في محل  فل او  )الل

                                      
 .218/ 20الجهللالل في الع اا الق آل، محمالهلل ول عوهلل ال حا  ونفي،  (1)

 .12/ 92 ال ال اال شقنا،  (2)

 .222/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، احمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (3)

 .2/ 110 ال ال ال و ،  (4)

 .2181/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (5)
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+ ا ددمهن )مل فددل ون هددنفل( + او  ددن  )جملددل ا ددمال  َّالل ]الصةةورة العاشةةرة: 
 .[ا  فلل من   ن خ(ذم  الال 

 .       ﴾ (1)﴿قنل تلنلا: 

( َّا د  )الل لفدظ الجسلدل فد )الل( ح ف تالكادهلل ال ودا مو دي علدا الفدتح، ال) ا(
م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، ال ددال مهددنف، ال)الهددنو( هددما  متوددل مو ددي علددا 

)كنل( فلدل مدن   دنقب مو دي علدا الفدتح، الا د  اله  في محل ج  مهنف اللاه، ال
)كددنل( هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، ال)ودده( جددن  المجدد ال  ال)ووددا ًا(، اودد  كددنل 

حل  فل اود  م والا العسمل  ووه الفتحل، الالجملل مل )كنل( الا مهن الاو  ن في م
 .(2)(َّ)الل

 .[متعدد()معرفة( + خبرها )+ اسمها  َّإن ]النمط الخامس: 
هدددما  متودددل( + او  دددن األالل ) كددد ال( + )+ ا دددمهن  َّالل ]: األولةةةىالصةةةورة 

 .[الاو  الثن ي شوه جملل )جن  المج ال ( 
 .       ﴾ (3)﴿قنل تلنلا: 

( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا الفددتح، ال) ددن( هددما  متوددل َّ ددن( )اللَّفددد )الل
(، ال)علددداه ( جدددن  المجددد ال  متللدددا ودددد َّال دددكالل فدددي محدددل  ودددا ا ددد  )الل مو دددي علدددا

م فالج العسمل  فله الهمل، ال)في عمهلل( )فدي(  أالل (َّ)مالوهللال(، ال)مالوهللال( او  )الل
حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، ال)عمددهلل( ا دد  مجدد ال  وددد )فددي( العسمددل جدد ه الك دد ال، 

 لددددد )عمددددهلل( فل(، ال)ممددددهللهللال( وددددَّالالجددددن  الالمجدددد ال  متللددددا ومحددددذالف اودددد  ثددددنل لددددد )الل

                                      
 .12/ 92 ال ال اال شقنا،  (1)

 .111، 110 ا  المال الي، ب: كفي الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ا ظ  الملال  (2)

 .8، 9/ 102 ال ال الهمزال،  (3)
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( مل فدددددًل هدددددما ًا متودددددًس، الالاوددددد  َّالك ددددد ال، فجدددددنو ا ددددد  )الل نمجددددد ال ال العسمدددددل ج  ددددد
 .(1)اً متلهللهلل

 .[()جملة+ خبرها  + اسمها )نكرة( َّإن ]النمط السادس: 

ا  فلدددل ذ)جملدددل ا دددمال م  دددالال + ا دددمهن ) كددد ال( + او  دددن  َّالل ] :األولةةةى الصةةةورة
 .[من   ن خ(

 .    ﴾(2)﴿ :قنل تلنلا: 

( م وددالا َّ( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا الفددتح، ال)جهدد  ( ا دد  )اللَّفددد )الل
العسمددل  وددوه الفتحددل، ال)كددنل( فلددل مددن   ددنقب مو ددي علددا الفددتح، الالتددنو للتا اددم 
حدددددد ف مو ددددددي علددددددا ال ددددددكالل، الا دددددد  )كددددددنل( هددددددما  م ددددددتت  جددددددالازًا تقددددددهللا ه:  ددددددي، 

 وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، الالجملددل مددل )كددنل( الا ددمهن ال)م وددنهللًا(، اودد  كددنل م
 .(3)( َّالاو  ن في محل  فل او  )الل

 .[+ خبرها (+ اسمها )شبه جملة َّإن ]النمط السابع: 
+ ا دددمهن )ظددد ف مهدددنف( + او  دددن  )جملدددل ا دددمال  َّالل ]: الصةةةورة األولةةةى

 .[ا  فلل من   ن خ(ذم  الال 
 .     ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

( م ودددالا َّ( حددد ف تالكادددهلل ال ودددا مو دددي علدددا الفدددتح، ال)ادددال ( ا ددد  )اللَّفدددد )الل
العسمددل  وددوه الفتحددل، ال ددال مهددنف، ال)الفوددل( مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل جدد ه 
الك دد ال، ال)كددنل( فلددل مددن   ددنقب مو ددي علددا الفددتح،  الا دد  )كددنل( هددما  م ددتت  

                                      
 .202/ 20ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل، محمالهلل ول عوهلل ال حا  ونفي،  (1)

 .21/ 19 ال ال ال وا،  (2)

 .2821/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)

 .11/ 19 ال ال ال وا،  (4)



81 

 

اقنتدًن(، اود  كددنل م ودالا العسمدل  وددوه الفتحدل، الالجملدل مددل جدالازًا تقدهللا ه:  ددال، ال)م
 .(1)( َّ)كنل( الا مهن الاو  ن في محل  فل او  )الل

 القسم الثاني: النواسخ الفعلية اسمها وخبرها.

 أواًل: كان وأخواتها: 
لا ت ددما ونألفلددنل ذكددنل الأاالاتهددن تددهللل علددا الددزمل رادد  مقت  ددل ونلحددهللم، اللدد

لًس: )كنل، ظل، ودن ، الأهدحا، أودوح، أم دا، ودن ، ال نقول، ال ي ثسثل عش  ف
اللددال، المددنزال، المددن ودد ح، المددن فتدد،، المددن ا فددا(، األ ولددل األاادد ال تددسز  الالقددالف فددي 

 .(2)«منزال الال  الاقفنً »المنهي،  حال: 
 فاقالل اول منلا : 

  ادددهللا ع مدد (ت وو دده  كد )كنل ***       ت فددددل )كنل( الموتددددهللأ ا مددددًن الالاوددد "
ن لالون   ا ال أم***            أهحا أووحنكد كنل ظل ون    زال و حب

 لشودددده  فددي أال ل فددي م تولدددددددده   ***ي األ ولدددددهذال دد فتددد، الا فدددا 
 .(3)"أعب من هلل م ب م واوًن هلل  منً »كد  المثل )كنل(: )هللا ( م والقًن ود )من(

فت فل الموتهللأ الا ما ا دمهن، الت ودا  ،ملل اال مالالعملهن أ هن ت  خ حك  الج
فدددل اال ددد  اوددد  الا دددما او  دددن؛ أل هدددن "ال توددد ف  توددد ف األفلدددنل فلملددد  عملهدددن، ال  

 .(4) "علا الشوه ونلفنعل، ال وا الاو  علا التشواه ونلمفلالل
 ا الجزو علا األ منب اآلتال: ذالال هلل  كنل الأاالاتهن في  

 .[كان + اسمها )معرفة( + خبرها  ]:النمط األول
 .[كنل + ا مهن )مل ف وال( + او  ن  )جن  المج ال (]الصورة األولى: 

                                      
 .18ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  م ا  المال الي، ب:  (1)

 .212/ 2الهلل الل الل وال، موبفا ول محمهلل  لا  الغساا ي، ا ظ  جنمل  (2)

 .10منلا، ب:  لمتل ألفال اول منلا، محمهلل ول عوهلل ار و (3)

ش ح عاالل ا ع اا، أوي الح ل علي ول فهدنل المجنشدلي، تحقادا: ح دن جمادل حدهللاهلل، ال نشد : مكتودل الم دن ، األ هللل،  د ل ال شد   (4)
 .100، ب:  ، البولل األاللا1892 - د 1201
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 .     ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

فددد )اكددالل( فلددل مهددن ج  ددنقب م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال)ال ددنل( ا دد  
م فالج العسمل  فله الهمل، ال)كنلف اش( الكنف ح ف تشواه الج  مو ي علدا )اكالل( 

الفتح، ال)الفد اش( ا د  مجد ال  ونلكدنف العسمدل جد ه الك د ال، الالجدن  الالمجد ال  متللدا 
الف او )اكدددالل(، جدددنو ا ددد  )كدددنل( مل فدددًن ودددال مل فدددل، الاو  دددن شدددوه جملدددل مدددل ذومحددد

 .(2)الجن  الالمج ال  
 .    ﴾(3)﴿: قنل تلنلا

( فلددل مهددن ج  ددنقب م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال)الجوددنل( ا دد  تكدداللفددد )
( م فالج العسمل  فله الهمل، ال)كنللهل( الكنف حد ف تشدواه الجد  مو دي علدا تكالل)

 ال  متللددا الفددتح، )الاللهددل( ا دد  مجدد ال  ونلكددنف العسمددل جدد ه الك دد ال، الالجددن  الالمجدد
(، جدددنو ا ددد  )كدددنل( مل فدددًن ودددال مل فدددل، الاو  دددن شدددوه جملدددل مدددل تكددداللالف او )ذومحددد

 .(4)الجن  الالمج ال  
 .[كنل + ا مهن )هما  متول( + او  ن)جملل فللال(]الصورة الثانية: 

 .        ﴾ (5)﴿ قنل تلنلا:

فددد )كددن الا( فلددل مددن   ددنقب مو ددي علددا الهدد ، التوددنله وددالاال الجمنعددل، الالاال 
الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل ا دد  )كددنل(، ال)اك ددوالل( 
فلددددل مهددددن ج م فددددالج العسمددددل  فلدددده ثوددددال  ال ددددالل؛ أل دددده مددددل األفلددددنل الام ددددل، الالاال 

                                      
 .2/ 101 ال ال القن عل،  (1)

 .281، 281/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (2)

 .4/ 101 ال ال القن عل،  (3)

 .281/ 12  م جل  نوا، ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح، (4)

 .12/ 92 ال ال المبففال،  (5)
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، الالجملدل مدل الفلددل الجمنعدل هدما  متودل مو ددي علدا ال دكالل فددي محدل  فدل فنعددل
 .  (1)الالفنعل في محل  وا او  )كنل(

 .       ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فددددد )ك ددددت ( فلددددل مددددن   ددددنقب مو ددددي علددددا ال ددددكالل التوددددنله وهددددما  ال فددددل 
ل  فددل ا دد  )كددنل( الالمددا  المتحدد ا، الالتددنو هددما  متوددل مو ددي علددا الهدد  فددي محدد

والل( فلدددل مهدددن ج م فدددالج العسمدددل  فلددده ثودددال  ذللجمدددل، ال)وددده( جدددن  المجددد ال ، ال)تكددد
ال ددالل؛ أل دده مددل األفلددنل الام ددل، الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل 

 .(3)في محل  فل فنعل، الالجملل مل الفلل الالفنعل في محل  وا او  )كنل(
 .        ﴾(4)﴿ قنل تلنلا:

فلدل مدن   دنقب مو دي علدا الهد  التودنله ودالاال الجمنعدل، )كنل( فد )كن الا( 
الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل ا دد  )كددنل(، ال)مددل 

من  الالاال الجمنعدل فنعلده، الالجملدل ال محدل لهدن ال( جن  المج ال ، ال)أم الا( فلل ذال
مدددل ا عددد اا، ال)اهدددحكالل( فلدددل مهدددن ج م فدددالج وثودددال  ال دددالل؛ أل ددده مدددل األفلدددنل 
الام دددل، الالاال الجمنعدددل هدددما  متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل فنعدددل، 

 .  (5)الالجملل مل الفلل الالفنعل في محل  وا او  )كنل(
ما  متوددددل( + او  ددددن )جملددددل فللاددددل كددددنل + ا ددددمهن )هدددد]الصةةةةورة الثالثةةةةة: 

 .[م فال(
 .(6)﴾ال ه  كن الا ال ا جالل ح نونً  ﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .122ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (1)

 .11/ 92 ال ال المبففال،  (2)

 .122ب:  م جل  نوا، ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، (3)

 .28/ 92 ال ال المبففال،  (4)

 .2021 /10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (5)

 .21/ 19 ال ال ال وا،  (6)
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فددد )كددن الا( فلددل مددن   ددنقب مو ددي علددا الهدد ، التوددنله وددالاال الجمنعددل، الالاال 
الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل ا دد  )كددنل(، ال)ال( حدد ف 

م فددالج العسمددل  فلدده ثوددال  ال ددالل؛  فددي مو ددي علددا ال ددكالل، ال)ا جددالل( فلددل مهددن ج 
أل ه مل األفلنل الام ل، الالاال الجمنعل هما  متودل مو دي علدا ال دكالل فدي محدل 

 .(1) فل فنعل، الالجملل مل الفلل الالفنعل في محل  وا او  )كنل(

 .[كان + اسمها )مستتر( + خبرها]النمط الثاني: 
 .[ ال(كنل + ا مهن )هما  م تت ( + او  ن) ك]الصورة األولى: 

 .     ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فدددد )كدددنل( فلدددل مدددن   دددنقب مو دددي علدددا الفدددتح، الا ددد  )كدددنل( هدددما  م دددتت  
)كددنل( م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، فجددنو ا دد  ازًا تقددهللا ه:  ددال، ال)ماقنتددًن( او جددال 

 .(3))كنل( هما ًا م تت ًا، الاو  ن  ك ال 
 .    ﴾ (4)﴿ ل تلنلا:قن

فد )كنل( فلدل مدن   دنقب مو دي علدا الفدتح، التدنو للتا ادم حد ف مو دي علدا 
ال كالل، الا   )كنل( هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ي، ال)أوالاوًن( او  )كدنل( م ودالا 

 .(5)العسمل  ووه الفتحل، فجنو ا   )كنل( هما ًا م تت ًا، الاو  ن  ك ال 
 .     ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .211/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (1)

 .11/ 19 ال ال ال وا،  (2)

 .212/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (3)

 .18/ 19 ال ال ال وا،  (4)

 .212/ 2 م جل  نوا، ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل، (5)

 .12/ 92 ال ال اال شقنا،  (6)
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فددد )كددنل( فلدددل مددن   دددنقب مو ددي علددا الفدددتح، ال)فددي أ لددده( جددن  المجددد ال ، 
الا دددد  )كددددنل( هددددما  م ددددتت  جددددالازًا تقددددهللا ه:  ددددال، ال)م دددد ال ا( اودددد  )كددددنل( م وددددالا 

 .(1)العسمل  ووه الفتحل، فجنو ا   )كنل( هما ًا م تت ًا، الاو  ن  ك ال 
 .[ تت ( + او  ن)جن  المج ال (كنل + ا مهن )هما  م]الصورة الثانية: 
        ﴿ قددددددددددددددنل تلددددددددددددددنلا:

 ﴾ (2). 
فدددد )كدددنل( فلدددل مدددن   دددنقب مو دددي علدددا الفدددتح، الا ددد  )كدددنل( هدددما  م دددتت  

ي حدد ا اللددا الفددتح م لددًن ذجدد  مو ددي علددا ال ددكالل الددجددالازًا تقددهللا ه:  ددال، ال)مددل( حدد ف 
( ا ددد  مالودددالل مو دددي علدددا الفدددتح فدددي محدددل جددد  ودددد )مدددل(، لاذاللتقدددنو  دددنك ال، ال)الددد

 الف اوددد  )كدددنل(، فجدددنو ا ددد  )كدددنل( هدددما ًا م دددتت ًا،ذالالجدددن  الالمجددد ال  متللدددا ومحددد
 .(3)الالاو  شوه جملل مل الجن  الالمج ال  

 .[)هما  م تت ( + او  ن )متلهللهلل(كنل + ا مهن ]: الصورة الثالثة
 .       ﴾(4)﴿قنل تلنلا

فددد )كن دد ( )كددنل( فلددل مددن   ددنقب مو ددي علددا الفددتح، الالتددنو للتا اددم حدد ف 
)م ودنهللًا( اود  مو ي علا ال كالل، الا   )كنل( هما  م دتت  جدالازًا تقدهللا ه:  دي، ال 

)كدددددنل( م ودددددالا العسمدددددل  ودددددوه الفتحدددددل، ال)للبدددددنرال( جدددددن  المجددددد ال  متللدددددا ودددددد 
 .(5))م ونهللًا(، ال)مآوًن( او  ثنل لد )كنل( م والا العسمل  ووه الفتحل

 
  

                                      
 .280/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (1)

 .11/ 80 ال ال الولهلل،  (2)

 .282ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (3)

 .22، 21/ 92 ال ال ال اا،  (4)

 .221/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (5)
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 املبحث الثاني
 اجلملة الفعلية املثبتة

 

 ات الفعل الالزم.ذأواًل: الجملة الفعلية المثبتة 

 ات الفعل المتعدي بنفسه لمفعول واحد.ذثانيًا: الجملة الفعلية 

 ات الفعل المتعدي لمفعولين.ذثالثًا: الجملة الفعلية 

 ات الفعل المبني للمجهول.ذ: الجملة الفعلية رابعاً 
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 الجملة الفعلية المثبتة. 
، (1)الجملددل الفللاددل  ددي التددي تتوددهلل  وفلددل ا دد هلل اللددا فنعددل أال مددن ا ددالا ع دده 

اكالل الم  هلل فاهن فلس ادهللل علدا )الحدهللم الالحدهللالم(  دالاو كدنل متقدهللمًن علدا الم د هلل ال 
 .  (2)ع ه اً اللاه أ  متاا  

ي أعبددنه ذتحددتفظ  لودداغتي فلددل الافلددل وزم همددن الددال الجملددل الفللاددل المثوتددل "
الان مددن ال ظددن  الودد في، فاظددل )فلددل( منهدداًن الاظددل )افلددل( حددناًل أال ا ددتقوناًل وح ددا 

األهللالا  كنل دددال ال دددالف، ثددد  وح دددا مدددن الددد   للدددزمل فدددي  دددنتال مدددن اهدددنمه مدددل 
الودداغتال مددل ملددن ي الجهددل التددي تفوددح ع هددن اوددبسحن  الولددهلل الالقدد ا الاال قبددنج 

نبل أي الالددال الاالتوددنل الالتجددهللهلل الا  هددنو الاال ددتم ا  الالمقن وددل الالشدد الج الاللددنهللال الالو دد
 .(3) مل مل ا الجهل"

 ات الفعل الالزم.ذأواًل: الجملة الفعلية المثبتة 
فامدن فنعلده اللدا مفلاللده، فقدنل  داوالاه: "ي ال اتلدهللا ذالفلل السز   ال الفلل الد

ال»، ال« دددا زادددهلل  ذ»ي ال اتلدددهللاه فللددده، فقاللدددا: ذالفنعدددل الددد ، الع فددده (4) "«جلدددل عمددد  
دددد"الزماشدددد ي وغادددد  التلددددهللي فقددددنل:  الاحددددهلل ال ددددال مددددن تاوددددب  ا  ̊ الرادددد  المتلددددهللي هب

، القهلل ال هلل ع دهلل اودل الداش وا ده: (5)لا"ذ، ال حال « ي ا زاهلل، المكم الاذ»ونلفنعل، كد 
، أال تد ا أل القادن  ال « داذقدن ، ال »من ال افتق  الجالهلله اللا محل راد  الفنعدل،  حدال:"

، القدددهلل (7)، أمدددن اودددل  شدددن  فا دددمه "الفلدددل القنوددد "(6) نا"ذلا الدددذاتجدددنالز الفنعدددل الكددد
                                      

عوددهلل  . ا ظدد  ت ددهال الفالائددهلل التكماددل المقنوددهلل، محمددهلل وددل29/ 1ا ظدد  المفوددل فددي ودد لل ا عدد اا، أوددال القن دد  محمددالهلل الزماشدد ي، (1)
 .21/ 1ال عوهلل ال حمل ال االبي، هلل. الا ظ   مل الهالامل في ش ح جمل الجالامل، جسل ال12ار، اول منلا، ب: 

 ، البولدل األاللدا، ب: 2002قالاعهلل ال حال الل وي في هالو  ظ ال ال ظ ،   نو حماهلل الوانتي، ال نش : هللا  الائدل،  د ل ال شد  ا ظ   (2)
22. 

 .  222 ن ن، تمن  ح نل، ب: اللغل الل وال مل ن ن المو (3)

 .22/ 1الكتنا،  (4)

 .221/ 1 موهلل   نوا، المفول في و لل ا ع اا، (5)

 .282/ 2ش ح المفول،  (6)

 .119مغ ي اللواا عل كتا األعن اا، ب: ا ظ   (7)
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 .(1)الوفه الهللكتال  عوهلله ال اجحي وا ه عنجز عل الالوالل اللا مفلالل
 أمن الفنعل فآا  من ا تق  علاده الللمدنو القدهللاما فدي تلد افه  لده علدا مدن اد ا

ودددد اح ظددددن   أال مهددددم ، وددددن ز أال  - ددددال ا دددد  الددددهللكتال  علددددي أوددددال المكددددن   وا دددده: "
أال مددن فددي تاالالدده،  -م ددتت ، أال مددن فددي تاالالدده، أ دد هلل اللادده فلددل تددن  متودد ف أال جنمددهلل 

فددي  الفلددل أال مددن أي –هلل اللادده، ال ددال علددا الم دد  -مقددهلل ، أا الفلددل أال مددن فددي تاالالدده 
 .(2)المحل أال الواغل" تاالاله أولي

 الفعل الالزم المثبت المكتفي بفاعله. -1

 القهلل ال هلل الفلل السز  في اآلان  الق آ ال علا األ منب اآلتال:

 .[الفعل + الفاعل]النمط األول: 
 .[الفلل )من ( + الفنعل )مل ف وال(]الصورة األولى: 

 .    ﴾ (3)﴿ قنل تلنلا:

فدددد )جدددنو ( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفدددتح، الالتدددنو للتا ادددم حددد ف مو دددي علدددا 
الودددنال( فنعدددل م فدددالج العسمدددل  فلددده )ال دددكالل الحددد ا ونلك ددد  اللتقدددنو ال دددنك ال، ال

 .(4)الهمل، فجنو الفلل فلًس منهاًن الالفنعل مل ف )وال( التل اف
 .    ﴾ (5)﴿ قنل تلنلا:

فدددد ) فلددد ( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفدددتح، الالتدددنو للتا ادددم حددد ف مو دددي علدددا 
ك ا( فنعددددل م فددددالج العسمددددل  فلدددده ذالدددد)ال ددددكالل الحدددد ا ونلك دددد  اللتقددددنو ال ددددنك ال، ال

 .(6)التل اف )وال( نً  ، فجنو الفلل فلًس منهاًن الالفنعل مل فذالهمل المقهلل ال للتل

                                      
 .199التبواا ال حالي، ب: ا ظ   (1)

 .29الجملل الفللال، ب:  (2)

 .22/ 90 ال ال عول،  (3)

 .2881/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (4)

 .8/ 91 ال ال األعلا،  (5)

 .202ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (6)
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 .[الفلل )مهن ج( + الفنعل )مل ف وال(]الصورة الثانية: 
           ﴿: قنل تلنلا
   ﴾(1). 

الددد الح( فنعددل م فدددالج )مهددن ج م فددالج العسمدددل  فلدده الهددمل، الفددد )اقددال ( فلدددل 
 .(2))وال( التل اف نً العسمل  فله الهمل، فجنو الفلل فلًس مهن عًن الالفنعل مل ف

 .   ﴾ (3)﴿ قنل تلنلا:
 ال اجفدل( فنعدل م فدالج)فد )ت جف( فلل مهن ج م فالج العسمدل  فلده الهدمل، ال
 .(4))وال( التل اف نً العسمل  فله الهمل، فجنو الفلل فلًس مهن عًن الالفنعل مل ف

 .      ﴾ (5)﴿ قنل تلنلا:

ال دنل( فنعدل م فدالج )فد )اودهلل ( فلدل مهدن ج م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، ال
العسمدل  فلدده الهددمل، الالجملددل ال محدل لهددن مددل ا عدد اا، فجدنو الفلددل فلددًس مهددن عًن 

 .(6))وال( التل اف نً الالفنعل مل ف
 .[الفلل )من ( + الفنعل )هما  متول(]الصورة الثالثة: 

 .     ﴾ (7)﴿ قنل تلنلا:

مو دي علدا الهد  التودنله ودالاال الجمنعدل، الالاال الجمنعدل فد )قدنلالا( فلدل مدن  
هدددما  متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل فنعدددل، فجدددنو الفلدددل فلدددًس منهددداًن 

 .(8)متوسً  اً الالفنعل هما  

                                      
 .29/ 19 ال ال ال وا،  (1)

 .21ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (2)

 .1/ 18 ال ال ال نزعن ،  (3)
 .211/ 2الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  ا ظ  (4)

 .1/ 112، زلزلل ال ال  (5)

 .288ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (6)

 .12/ 18 ال ال ال نزعن ،  (7)

 .229/ 12 الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح، ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار  (8)
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 .      ﴾(1)﴿ قنل تلنلا:

فددد )ا قلوددالا( الثن اددل فلددل مددن  مو ددي علددا الهدد  التوددنله وددالاال الجمنعددل، الالاال 
الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل، فجددنو الفلددل فلددًس 

 .(2)ًا متوسً منهاًن الالفنعل هما  
 .   ﴾(3)﴿ قنل تلنلا:

الالتددنو هددما  متوددل مو ددي علددا  ، ددكاللفددد )ف ردد ( فلددل مددن  مو ددي علددا ال
 .(4)متوسً  اً الفتح في محل  فل فنعل، فجنو الفلل فلًس منهاًن الالفنعل هما  

 .[الفلل )مهن ج( + الفنعل )هما  متول(]الصورة الرابعة: 
 .      ﴾(5)﴿ قنل تلنلا:

)تددداتالل( فلدددل مهدددن ج م فدددالج العسمدددل  فلددده ثودددال  ال دددالل أل ددده مدددل األفلدددنل فدددد 
الام دددل، الالاال الجمنعدددل هدددما  متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل فنعدددل، 
الالجملل مدل الفلدل الالفنعدل فدي محدل جد  ملبالفدل علدا الجملدل التدي قولهدن، ال)أفالجدن( 

ًا عدددددل هدددددما  حدددددنل م ودددددالا العسمدددددل  ودددددوه الفتحدددددل، فجدددددنو الفلدددددل مهدددددن عًن، الالفن
 .(6)متوسً 

 .     ﴾(7)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .21/ 92المبففال،  ال ال  (1)

 .2028/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (2)

 .1/ 92، الش ح ال ال  (3)

 .222/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (4)

 .19/ 19 ال ال ال وا،  (5)

 .2821/ 10  م جل  نوا، ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ، (6)

 .10/ 18 ال ال ال نزعن ،  (7)
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فددد )اقاللددالل( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده ثوددال  ال ددالل أل دده مددل األفلددنل 
الام ل، الالاال الجمنعل هما  متول مو ي علا ال كالل فدي محدل  فدل فنعدل، فجدنو 

 .(1)متوسً  اً الالفنعل هما   الفلل مهن عًن،
 .[الفلل )من ( + الفنعل )هما  م تت (]الصورة الخامسة: 

 .  ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فلدل مدن  مو دي  الالاال ح ف عبف مو ي علا الفتح، ال)عودا( )العوا( فد
 ، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا، تقددهللا ه:  ددال، ذعلددا الفددتح المقددهلل  علددا األلددف للتلدد

 ال محددل لهددن مددل ا عدد اا ملبالفددل علددا جملددل )فكددذا(، مددل الفلددل الالفنعددل الالجملددل
 .(3)اً م تت   اً الالفنعل هما   انً منه فجنو الفلل فلسً 

 .   ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

 ، الالفنعدل هدما  م دتت  ذ)ف الا( فلل من  مو ي علا الفتح المقهلل  للتلد فد
 .(5)اً م تت   اً منهاًن الالفنعل هما   جالازًا، تقهللا ه:  ال، فجنو الفلل فلسً 

 .[الفلل )مهن ج( + الفنعل )هما  م تت (]الصورة السادسة: 
 .   ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:

 ، ذلتلددددم ددددل مددددل ظهال  ددددن افددددد )ا ددددلا( فلددددل مهددددن ج العسمددددل  فلدددده الهددددمل 
الالفنعل هما  م تت  جالازًا، تقدهللا ه:  دال، فجدنو الفلدل فلدًس مهدن عًن الالفنعدل هدما  

 .(7)م تت 

                                      
 .222، 221ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (1)

 .21/ 18 ال ال ال نزعن ،  (2)

 .28، 29ب:  م جل  نوا، ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، (3)

 .2/ 91 ال ال األعلا،  (4)

 .2012/ 10  اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ، ا ظ  الع (5)

 .22/ 18 ال ال ال نزعن ،  (6)

 .12/222 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (7)
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 .    ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

لفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا، فددد )اقددالل( فلددل مهددن ج العسمددل  فلدده الهددمل، الا
 .(2)اً م تت   اً تقهللا ه:  ال، فجنو الفلل فلًس مهن عًن الالفنعل هما  

 .[الفلل + الفنعل )مل ف ون هنفل(]الصورة السابعة: 
 .     ...﴾ (3)﴿ قنل تلنلا:

الالتدددنو للتا ادددم حددد ف مو دددي علدددا  فدددد )قدددهللم ( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفدددتح،
ف  ال دالل لإلهدنفل، ذالفتح، ال)اهللاه( فنعل م فالج العسمدل  فلده األلدف؛ أل ده مث دا، حد

ال ددال مهددنف، الالهددنو هددما  متوددل مو ددي علددا الهدد  فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، 
 .(4)فجنو الفنعل مل فًن ون هنفل

 .     ﴾(5)﴿ قنل تلنلا:

فنعدددل  ) ا( لفدددظ الجسلدددل فدددد )جدددنو( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفدددتح، ال) ودددا(
م فدالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال دال مهددنف، الالكددنف هددما  متودل مو ددي علددا الفددتح 

 .(6)في محل ج  مهنف اللاه، فجنو الفنعل مل فًن ون هنفل
 .   ﴾ (7)﴿ قنل تلنلا:

فد )ا ولم( فلل مدن  مو دي علدا الفدتح، ال)أشدقا( فنعدل م فدالج العسمدل  فلده 
 ، ال ددال مهددنف، الالهددنو هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي ذالهددمل المقددهلل ال للتلدد

 .(8)محل ج  مهنف اللاه، فجنو الفنعل مل فًن ون هنفل
                                      

 .1/ 80 ال ال الولهلل،  (1)

 .282ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (2)

 .20/ 19 ال ال ال وا،  (3)

 .2821/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (4)

 .22/ 98 ال ال الفج ،  (5)

 .222/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (6)

 .12/ 81 ال ال الشمل،  (7)

 .211ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (8)
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 .[الف( + الفنعلذالفلل )مح]الصورة الثامنة: 
 .   ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

مددن ولددهلله،  هالف اف دد  ذفددد )ال جددال ( فنعددل م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل لفلددل محدد
 .(2)الفذك  الفنعل الالفلل محذا ا كهلل   ال جال (، فذالالتقهللا : )الاة 
 .   ﴾ (3)﴿ لا قالله تلنلا:ذك

مددن ولددهلله،  هالف اف دد  ذم فددالج العسمددل  فلدده الهددمل لفلددل محددفددد )ال ددمنو( فنعددل 
 .(4)الفذك  الفنعل الالفلل محذف

 الفعل الالزم المثبت المتعدي لمفعوله بحرف الجر. -2

، الاجددالز اوددل منلددا: (5)ي ال اوددل اللددا مفلاللدده الال وحدد ف الجدد ذال ددال الفلددل الدد
عجودد  مددل »الرا  مددن،  حددال:  ̊«أل»الَّ«أل»ا الفلددل الددسز  وحدد ف الجدد  اللددا َّأل الددهلل"

ف حد ف الجد  ذ، الاجدالز حد«مدل قلدالهلل عمد ال»، ال «مل أل قن  زادهلل»، ال «ا اذأ ا 
 .  (6)"«أل قن  زاهلل»، ال«ا اذعجو  أ ا »، فاقنل: ̊«أل»ال  َّ«أل»مل 

اوددنل مل ددا الفلددل اللددا اال دد ؛ ذال دد ه الحدد الف تددهللال علددا اال دد  للتلهللاددل، الاة
؛ أل هدددن أفلدددنل هدددلف  ع فدددًن الا دددتلمناًل، ألل الفلدددل قولهدددن ال اودددل اللدددا اال ددد  و ف ددده

فالجددا تقالاتهددن وددنلح الف الجددن ال فاكددالل لفظدده مجدد ال ًا، المالهددله  وددوًن وا دده مفلددالل، 
مددد    وزادددهلل »لا اجدددالز فامدددن عبدددف علاددده الجهدددنل: الجددد  الال ودددا،  حدددال قاللدددا: ذاللددد

ا امك  دن اعتودن  ذ، الوهد(7)فدنلج  علدا اللفدظ، الال ودا علدا المالهدل  «العم ال، العم اً 

                                      
 .2/ 91 ال ال التكالا ،  (1)

 .282/ 10ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (2)

 .1/ 92 ال ال اال فبن ،  (3)

 .2001/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (4)

 .122/ 2ا ظ  ش ح اول عقال، اول عقال عوهلل ار اللقالي،  (5)

حاددنو التدد ام ا  ددسمي، مكددل المك مددل،  (6) شدد ح الكنفاددل الشددنفال، تحقاددا: عوددهلل المدد ل  أحمددهلل  الاددهللي، ال نشدد : م كددز الوحددم الللمددي الاة
 .122/ 2البولل األاللا، 

 .200/ 2ا ظ  ش ح المفول للزماش ي، اول الاش،  (7)
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ا الحدهللم ذالالمج ال  مفلدالاًل وده راد  مونشد  القدل علاده الحدهللم لكدل ولدهلل تقالادل  د الجن 
 ي ال اول مونش  اللا ملمالله وح ف الج  . ذالهلاف ال
ا  الفلددددل المتلددددهللي وحدددد ف الجدددد  علددددا األ مددددنب ذالجملددددل الفللاددددل  ال هلل القددددهلل 

 التنلال:

 .[الفعل + الفاعل + المفعول به )غير مباشر( ]النمط األول: 
 .[الفلل + الفنعل + المج ال  )ونلونو(]الصورة األولى: 

 .    ﴾ (1)﴿ قالله تلنلا:

والل( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده ثوددال  ال ددالل؛ أل دده مددل األفلددنل ذفددد )اكدد
فنعدل، الالجملدل ودلل الام ل، الالالاال هما  متول مو ي علا ال كالل في محل  فل 

المالوددالل، ال)واددال ( الوددنو حدد ف جدد  مو ددي علددا الك دد ، ال)اددال ( ا دد  مجدد ال  ونلوددنو 
والل(، ال ددددال مهددددنف، ذالعسمددددل جدددد ه الك دددد ال، الالجددددن  الالمجدددد ال  متللددددا ونلفلددددل )اكدددد

 .(2)ال)الهللال( مهنف اللاه مج ال 
 .    ﴾ (3)﴿ قالله تلنلا:

فدددد )مددد الا( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الهددد ، الالدددالاال هدددما  متودددل مو دددي علدددا 
ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل فنعدددل، ال)وهددد ( الودددنو حددد ف جددد  مو دددي علدددا الك ددد ، ال) ددد ( 
هدددما  متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل جددد  ونلودددنو، الالجدددن  الالمجددد ال  متللدددا 

 .(4)ونلفلل )م الا(
 .   ﴾ (5)﴿ قالله تلنلا:

                                      
 .11/ 92بففال،  ال ال الم (1)

 .211، 211/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (2)

 .20/ 92 ال ال المبففال،  (3)

 .220/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (4)

 .12/ 81 ال ال الللا،  (5)
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فددد )أمدد ( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه: 
 ددال، ال)وددنلتقالا( الودددنو حدد ف جدد  مو دددي علددا الك دد ، ال)التقدددالا( ا دد  مجدد ال  ونلودددنو 

 .(1) ، الالجن  الالمج ال  متللا ونلفلل)أم (ذالعسمل ج ه الك  ال المقهلل ال للتل
 .[الالمج ال  ود )الونو( + الفنعلالفلل + الجن  ]الصورة الثانية: 

 .    ﴾ (2)﴿ قالله تلنلا:

فد )اش ا( فلل مهدن ج م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، ال)وهدن( الودنو حد ف جد  
مو ددي علددا الك دد ، الالهددنو هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  ونلوددنو، 

الالمجددد ال  متللدددا ونلفلدددل )اشددد ا(، ال)المق ودددالل( فنعدددل م فدددالج العسمدددل  فلددده الالجدددن  
 .(3)ك   نل ذالالاال؛ أل ه جمل م

 .[الفلل + الفنعل + المج ال  ود )مل(]الصورة الثالثة: 
 .      ﴾ (4)﴿ قالله تلنلا:

فددد )آم ددالا( فلددل مددن  مو ددي علددا الهدد ، الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي 
علا ال كالل في محل  فل فنعل، الالجملل ال محل لهن مل ا ع اا ودلل المالودالل، 
ال )مل( ح ف ج  مو دي علدا ال دكالل، الدذي حد ا اللدا فدتح؛ م لدًن اللتقدنو ال دنك ال، 

 .(5)ونلفلل )اهحكالل( ال)الكفن ( ا   مج ال  ود )مل( الالجن  الالمج ال  متللا 
 .     ﴾ (6)﴿ قالله تلنلا:

فددد )اادد ي( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، الالفنعددل هددما  م ددتت  
جالازًا تقهللا ه:  ال، ال)مل( ح ف ج  مو ي علا ال كالل، ال)وال( ا   مج ال  ودد )مدل( 

                                      
 .222/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (1)

 .29/ 92 ال ال المبففال،  (2)

 121، 120ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (3)

 .22/ 92 ال ال المبففال،  (4)

 .292/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (5)

 .1/ 91 ال ال البن ا،  (6)
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الك دددد ال، الالجددددن  الالمجدددد ال  متللددددا ونلفلددددل )اادددد ي(، ال)وددددال( مهددددنف،  العسمددددل جدددد ه
 .(1)ال)الولا( مهنف اللاه مج ال  العسمل ج ه الك  ال

 .[الفلل + الفنعل + المج ال  ود )عل(]الصورة الرابعة: 
 .         ﴾ (2)﴿: قالله تلنلا:

فدددد ) هدددي( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفدددتح، ال)ار( لفدددظ الجسلدددل فنعدددل م فدددالج 
العسمل  فله الهمل، ال)ع ه ( )عدل( حد ف جد  مو دي علدا ال دكالل، ال) د ( هدما  

الالجددن  الالمجدد ال  متللددا ونلفلددل  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  وددد )عددل(،
 ) هي(. 
ح ف عبف، ) هدالا( فلدل مدن  مو دي لا مل  فل اآلال )ال هالا( الالاال ذالك

علا اله  المقدهلل  للثقدل، الالاال الجمنعدل فنعدل، ال)ع ده( )عدل( حد ف جد  مو دي علدا 
ال دددكالل، الالهدددنو هدددما  متودددل مو دددي علدددا الهددد  فدددي محدددل جددد  ودددد )عدددل(، الالجدددن  

 .(3)الالمج ال  متللا ونلفلل في ) هالا(
 .[الفلل + الفنعل + المج ال  ود )اللا(]الصورة الخامسة:

 .      ﴾ (4)﴿ تلنلا:قنل 

فددد )ا قلوددالا( فلددل مددن  مو ددي علددا الهدد ، الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي 
الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل فدي محدل جد  مهدنف  علا ال كالل في محل  فدل فنعدل،

حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، )أ لهدد ( ا دد  مجدد ال  وددد )اللددا( العسمددل اللادده، ال)اللددا( 
مهدنف، ال) د (  (، ال)أ دلال، الالجن  الالمج ال  متللا ونلفلل )ا قلوالا( األاللج ه الك   

                                      
 .209/ 12  ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح، (1)

 .9/ 89 ال ال الوا ل،  (2)

 .2120/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)

 .21/ 92 ال ال المبففال،  (4)
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ي حدد ا اللددا الهدد  م لددًن اللتقددنو ال ددنك ال فددي ذهددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل الدد
 .(1)محل ج  مهنف اللاه
 .    ﴾ (2)﴿ القالله تلنلا:

فددد )الا قلددا( الددالاال حدد ف عبددف، )ا قلددا( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده 
 دددال، ال)اللدددا( حددد ف جددد  مو دددي علدددا  :زًا تقدددهللا هاالهدددمل، الالفنعدددل هدددما  م دددتت  جدددال 

ال دكالل، )أ لدده( ا دد  مجدد ال  وددد )اللددا( العسمددل جدد ه الك دد ال، الالجددن  الالمجدد ال  متللددا 
مهدددنف، ال)الهدددنو( هدددما  متودددل مو دددي علدددا الك ددد  فدددي  (لدددل )ا قلدددا(، ال)أ دددلونلف

 .(3)محل ج  مهنف اللاه
 .[الفلل + الفنعل + المج ال  ود )علا(]الصورة السادسة: 

 .      ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

مو ددي علدا الهدد ، الالاال الجمنعددل هدما  متوددل مو ددي  فدد )اكتددنلالا( فلدل مددن 
علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل فنعدددل، الالجملدددل فدددي محدددل جددد  مهدددنف اللاددده، ال)علدددا( 
ح ف ج  مو ي علا ال كالل، ال)ال دنل( ا د  مجد ال  ودد )علدا( العسمدل جد ه الك د ال، 

 .(5)الالجن  الالمج ال  متللا ونلفلل في )اكتنلالا(
 .    ﴾ (6)﴿ القالله تلنلا:

فد )تبلدل( فلدل مهدن ج م فدالج العسمدل  فلده الهدمل الظدن  ال، الالفنعدل هدما  
 ،م تت  جالازًا تقهللا ه:  دي، الالجملدل الفللادل ال محدل لهدن مدل ا عد اا ودلل المالودالل

                                      
 .220/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (1)

 .8/ 92 ال ال اال شقنا،  (2)

 .222/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (3)

 .2/ 92 ال ال المبففال،  (4)

 .11ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (5)

 .1/ 102 ال ال الهمزال،  (6)
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جد ه ال)علا( ح ف ج  مو ي علا ال كالل، ال)األفئهللال( ا   مج ال  ود )علا( العسمدل 
 .(1)الك  ال، الالجن  الالمج ال  متللا ونلفلل )تبلل(

 .[الفلل + الفنعل + المج ال  ود )في(]الصورة السابعة: 
 .     ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فد )اال الل( فلل مهن ج م فالج العسمل  فله الهمل، الالفنعدل هدما  م دتت  
ال، الالجملددددل مددددل الفلددددل الالفنعددددل ال محددددل لهددددن مددددل ا عدددد اا وددددلل زًا تقددددهللا ه:  دددداجددددال 

حددد ف جددد  مو دددي علدددا ال دددكالل، )ودددهللال ( ا ددد  مجددد ال  ودددد )فدددي(  (المالودددالل، ال)فدددي
العسمل ج ه الك  ال، الالجن  الالمج ال  متللدا ونلفلدل )اال دالل(، ال)ودهللال ( مهدنف، 

 .(3)ال)ال نل( مهنف اللاه مج ال  العسمل ج ه الك  ال
 .[لل + الفنعل + المج ال  ود )الس (الف]الصورة الثامنة: 

 .     ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

فددد )اقددال ( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال)ال ددنل( فنعددل م فددالج 
ال)لد ا( العسمل  فله الهمل، الالجملل مل الفلل الالفنعل في محل ج  مهنف اللاده، 

ا   مج ال  ودنلس  العسمدل جد ه الك د ال، الالجدن   لفظ الجسلل الس  ح ف ج ، ال) ا(
مهددنف، ال)اللددنلمال( مهددنف  لفددظ الجسلددل الالمجدد ال  متللددا ونلفلددل )اقددال (، ال) ا(

 .(5)ك  ال نل ذماللاه مج ال  العسمل ج ه الانو؛ أل ه ملحا وجمل ال
 .   ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .291ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (1)

 .2/ 112ل نل،  ال ال ا (2)

 .102ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (3)

 .1/ 92 ال ال المبففال،  (4)

 .11ا ظ  الع اا جزو ع ، أحمهلل عواهلل  الهللعنل الآا الل، ب:  (5)

 .2/ 92 ال ال اال شقنا،  (6)
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الالفنعددل  ،ل( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتحذ)أ ، دد ( الددالاال حدد ف عبددفذفددد )الأ
الالتددنو  ،هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل ملبالفددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا

تدنو التا ادم حد ف مو دي علدا ال دكالل، ال)ل وهدن( الدس  حد ف جد  مو دي علدا الك د ، 
ا   مج ال  ود )الس ( العسمل ج ه الك د ال، ال دال مهدنف، الالجدن   لفظ الجسلل ال) ا(

ل(، ال)الهنو( هما  متول مو ي علا ال دكالل فدي محدل ذالالمج ال  متللا ونلفلل )أ
 .(1)ج  مهنف اللاه

 ات الفعل المتعدي بنفسه لمفعول واحد.ذثانيًا: الجملة الفعلية المثبتة 
ددد» دددال مدددن جدددنالز الفنعدددل، كدددد الفلدددل المتلدددهللي " ، الا دددما «هددد وته  »، ال« ته   بوب

ودددل  ،ي الوددد  وددده عدددل حدددهللم ال اقتوددد  علدددا الفنعدددلذ؛ أل ددده  دددال الددد(2)الاقلدددًن المجدددنالزًا"
، فا مال المفلالل ال تقل عل أ مادل الفنعدل الفدي (3)اتجنالزه اللا المفلالل وه لتت  الفنئهللال

 ن  دن أودل اجدا هدوبه  دال أل حدنل الفلدل لدا فاقدالل: "ذل الج جن ي أ مادل اا اوذ 
دد باب زاددهلل  »ا قلدد : ذي اتلددهللا اللادده حنلدده مددل الفنعددل، الكمددن ال ددا الذفلددالل الددمددل الم  «هب

لدا أل تثودد  الهد ا فلددس لده ال أل تفاددهلل ذفا د هلل الفلدل اللددا الفنعدل كددنل ر هدا مددل 
ا عدهللا  الفلدل اللدا المفلدالل فقلد : ذلا الذالجالهلل اله ا في  ف ه العلا ا بدسا، الكد

قددل مددل األالل ونلثددن ي كددنل ر هددا أل تفاددهلل التوددنل الهدد ا الالا «هدد اب زاددهلل  عمدد اً »
تودل وده  دنو تلدالهلل اللدي أل ت :، القهلل الهل له ال حنال عسمتدال، األاللدا(4)الالقالعه علاه"

راددد  مودددهلل ه، الالثن ادددل: أل اودددن  م ددده ا ددد  مفلدددالل تدددن  راددد  مقتددد ل وحددد ف جددد  أال 
 .(5)ظ ف

                                      
 .2022/ 10ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (1)

المفتددنح فددي الودد ف، أوددال وكدد  عوددهلل القددن   الج جددن ي، تحقاددا: علددي تالفاددا الحمددهلل، ال نشدد  مؤ  ددل ال  ددنلل، وادد ال ،  دد ل ال شدد   (2)
 .21 ، البولل األاللا، ب: 1891 - د 1201

 .102ا ظ  في ال حال الل وي قالاعهلل التبواا، مههللي المازالمي، ب:  (3)

 .121، ب: ئل ا عجنزهللال (4)

 ، ب: 2012 - ددد 1221او اددل فددي  ثدد  الجددنحظ، الودد ا ا  الودد ا ا  و كددن ، ال نشدد : مكتوددل شددج  الددهلل ،  دد ل ال شدد  ا ظدد  الجملددل ال (5)
109. 
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 :الجنو الفلل المتلهللي لمفلالل الاحهلل علا األ منب اآلتال

 .[الفعل + الفاعل )معرفة( + المفعول به )معرفة(]النمط األول: 
الفلدددل + الفنعدددل )هدددما  متودددل( + المفلدددالل وددده )ملددد ف ]الصةةةورة األولةةةى: 

 .[وال(
 .    ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

علددا فددد )شددقق ن( فلددل مددن  مو ددي علددا ال ددكالل، ال) ددن( هددما  متوددل مو ددي 
ال كالل في محل  فل فنعل، الالجملل مدل الفلدل الالفنعدل فدي محدل  فدل ملبالفدل علدا 
الجملدددل التدددي قولهدددن، ال)األ  ( مفلدددالل وددده م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل الظدددن  ال، 
فجنو الفنعل هما ًا متوًس ونلفلل ال ال مل فل الالمفلالل وده ملد ف ودال التل ادف ال دال 

 .(2)مل فل أاهنً 
 .   ...﴾ (3)﴿ قنل تلنلا:

ف ال الل؛ أل ه مل األفلدنل ذفد )اقامالا( فلل مهن ج م والا العسمل  ووه ح
الام دددل، الالاال الجمنعدددل هدددما  متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل فنعدددل، 

نعددل هددما ًا متوددًس ال)الوددسال( مفلددالل ودده م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، فجددنو الف
 لا. ذونلفلل ال ال مل فل الالمفلالل وه مل فل ك

الال هلل مددل  فددل اآلاددل  أاهددًن فددد )اؤتددالا( فلددل مهددن ج م وددالا العسمددل  وددوه 
ألفلدددنل الام دددل، الالاال الجمنعدددل هدددما  متودددل مو دددي علدددا اف ال دددالل؛ أل ددده مدددل ذحددد

حددل، ال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل، ال)الزكددنال( مفلددالل ودده م وددالا العسمددل  وددوه الفت
 .(4)فجنو الفنعل مل فل الالمفلالل مل فل

                                      
 .22/ 90 ال ال عول،  (1)

 .21ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (2)

 .2/ 89 ال ال الوا ل،  (3)

 .221ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (4)
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الفلدددل + الفنعدددل )هدددما  متودددل( + المفلدددالل وددده )هدددما  ]الصةةةورة الثانيةةةة: 
 .[متول(

 .  ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

)الدا( فلدل مدن  مو دي علدا ال دكالل التودنله ودد ) دن( الفدنعلال،  )الق نك (  
ال) ن( هما  متول مو ي علا ال كالل في محل  فل فنعدل، ال)كد ( )الكدنف( هدما  
متودددل مو دددي علدددا الهددد  فدددي محدددل  ودددا مفلدددالل وددده، الالمدددا  للجمدددل، فدددال هلل الفنعدددل 

 .  (2)ال ال مل فل متوسً  اً مل فل هما ًا متوًس الالمفلالل وه هما  
 .   ﴾ (3)﴿ تلنلا: قنل

فددد )اوددلال هن( )اوددلالل( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده ثوددال  ال ددالل؛ أل دده 
مل األفلنل الام ل، الالاال الجمنعل هدما  متودل مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  فدل 

فجددنو فنعددل، ال) ددن( هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  وددا مفلددالل ودده، 
 .(4)ال ال مل فل أاهنً  متوسً  اً الفنعل هما ًا متوًس ال ال مل فل، الالمفلالل وه هما  

 .    ﴾ (5)﴿ قنل تلنلا:

فد ) هللهلل نه( ) هللهلل( فلل مدن  مو دي علدا ال دكالل التودنله و دن الفدنعلال، ال) دن( 
محل  فل فنعل، ال)الهنو( هما  متودل مو دي  هما  متول مو ي علا ال كالل في

علدددا الهددد  فدددي محدددل  ودددا مفلدددالل وددده، فجدددنو الفنعدددل مل فدددل، الالمفلدددالل وددده مل فدددل 
 .(6)أاهنً 

                                      
 .9/ 19 ال ال ال وا،  (1)

 .211/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (2)

 .12/ 92 ال ال اال فبن ،  (3)

 .202/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (4)

 .2/ 82التال،  ال ال  (5)

 .122ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (6)
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الفلدددددل + المفلددددالل وددددده مقددددهلل  )هدددددما  متوددددل(+ الفنعدددددل ]الصةةةةورة الثالثةةةةةة: 
 .[مؤا )مل ف وال(
 .  ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

)تتولهددن( )تتوددل( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل الظددن  ال، ال) ددن( فددد 
هما  متول مو ي علا ال كالل فدي محدل  ودا مفلدالل وده مقدهلل ، ال)ال اهللفدل( فنعدل 
مدددؤا  م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل الظدددن  ال، فجدددنو الفنعدددل مل فدددًن ودددال الالمفلدددالل وددده 

 .(2)متوسً  اً هما  
 .  ﴾ (3)﴿ لا قالله تلنلا:ذالك

فدددد )اتج وهدددن( )اتج دددا( فلدددل مهدددن ج م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل الظدددن  ال، 
ال)الهددددنو( هددددما  متوددددل مو ددددي علددددا ال ددددكالل فددددي محددددل  وددددا مفلددددالل ودددده مقددددهلل ، 

 ، ال ذال)األشدددقا( فنعدددل مؤا م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل المقدددهلل ال علدددا األلدددف للتلددد
الجملدددل التدددي قولهدددن ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا، فجدددنو الفنعدددل الجملدددل ملبالفدددل علدددا 

 .(4)مل فل أاهنً  متوسً  اً مل فًن وال ال ال مل فل الالمفلالل وه هما  
 .  ﴾ (5)﴿ قنل تلنلا:

 ، ال)كد ( هدما  ذفد )ألهنك ( )ألها( فلل من  مو دي علدا الفدتح المقدهلل  للتلد
ي حددد ا اللدددا الهددد ، م لدددًن اللتقدددنو  دددنك ال فدددي محدددل ذعلدددا ال دددكالل الدددمتوددل مو دددي 

 وا مفلالل وه مقهلل ، ال)التكنث ( فنعل مدؤا  م فدالج العسمدل  فلده الهدمل الظدن  ال، 
 .(6)متوسً  اً فجنو الفنعل مل فًن وال الالمفلالل وه هما  

                                      
 .1/ 19، ال نزعن  ال ال  (1)

 .221/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (2)

 .11/ 91 ال ال األعلا،  (3)

 .281ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (4)

 .1/ 102 ال ال التكنث ،  (5)

 .191ا ظ   الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (6)
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الفلدددل + الفنعدددل )هدددما  م دددتت ( + المفلدددالل وددده )هدددما  ]الصةةةورة الرابعةةةة: 
 .[متول(

 .    ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

فددد )القدده( )الددا( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا 
تقدددهللا ه:  دددال، الالجملدددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا ودددهللل مدددل جملدددل 

مفلددالل ودده، فجددنو الفنعددل )القدده( ال ددنوقل، ال)الهددنو( هددما  متوددل فددي محددل  وددا 
 .  متوسً  اً هما ًا م تت ًا ال المفلالل وه هما  

المددل  فددل اآلاددل أاهددًن الفلددل )فقددهلل ه( )فقددهلل ( الفددنو حدد ف عبددف مو ددي علددا 
الفتح، )قهلل ( فلل من  مو ي علدا الفدتح، الالفنعدل هدما  م دتت  جدالازًا تقدهللا ه:  دال، 

ال)الهددنو( هددما  متوددل  الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل ملبالفددل علددا الجملددل ال ددنوقل،
مو ي علا اله  في محدل  ودا مفلدالل وده، فجدنو الفنعدل هدما ًا م دتت ًا ال المفلدالل 

 .(2)متوسً  اً وه هما  
 .    ﴾ (3)﴿القالله تلنلا: 

فلدل مدن  مو دي علدا الفدتح، الالفنعدل هدما  م دتت  جدالازًا  فد )القدا( )الدا(
ا ه:  ددال، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا وددلل المالوددالل، تقددهلل

الالكددنف هددما  متوددل مو ددي علددا الفتحددل فددي محددل  وددا مفلددالل ودده، فجددنو الفنعددل 
 هما ًا م تت ًا الالمفلالل وه هما  متول.

( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفدددتح لا )ف دددالاا( الفدددنو حددد ف عبدددف، ) دددالاذالكددد
ا  م تت  جالازًا تقهللا ه:  دال، الالجملدل ملبالفدل علدا ودلل  ، الالفنعل همذللتل المقهلل 

                                      
 .18/ 90 ال ال عول،  (1)

 .221/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (2)

 .1/ 92 ال ال اال فبن ،  (3)
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المالوالل، الالكنف هما  متول مو ي علا الفتح في محدل  ودا مفلدالل وده، فجدنو 
 الفنعل هما ًا م تت ًا الالمفلالل وه هما  متول.

ال)فلهلللا( الفنو ح ف عبف، ال)عهللل( فلدل مدن  مو دي علدا الفدتح، الالفنعدل 
الالجملدددل ملبالفدددل علدددا ودددلل المالودددالل، الالكدددنف هدددما  م دددتت  جدددالازًا تقدددهللا ه:  دددال، 

هددما  متوددل مو ددي علدددا الفددتح فددي محدددل  وددا مفلددالل وددده، فجددنو الفنعددل هدددما ًا 
 .(1)م تت ًا الالمفلالل وه هما  متول أاهنً 

 .  ﴾(2)﴿قنل تلنلا

فنعدل هدما   ، ال الذفد )و ن ن( )و ا( فلل من  مو ي علا الفدتح المقدهلل  للتلد
م دددتت  تقدددهللا ه:  دددال، ال الجملدددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا ودددلل 
المالودالل )مدن(، الالهددنو هدما  متودل مو ددي علدا الفددتح فدي محدل  وددا مفلدالل ودده، 

 .(3)فجنو الفنعل هما ًا م تت ًا الالمفلالل وه هما  متول أاهنً 
فلددالل ودده )ملدد ف الفلددل + الفنعددل )هددما  م ددتت ( + الم]الصةةورة الخامسةةة: 

 .[وال(
 .      ﴾(4)﴿ قنل تلنلا:

فددد )الآثدد ( الددالاال حدد ف عبددف، )آثدد ( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، الالفنعددل 
هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ال، الالجملل مل الفلل الالفنعل ال محدل لهدن مدل ا عد اا 
ملبالفل علا ودلل المالودالل، ال)الحادنال( مفلدالل وده م ودالا العسمدل  ودوه الفتحدل، 

 .(5)فجنو الفنعل هما ًا م تت ًا الالمفلالل وه مل ف وال

                                      
 .2008/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (1)

 .2/ 81لشمل،  ال ال ا (2)

 .212ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (3)

 .21/ 18 ال ال ال نزعن ،  (4)

 .292ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (5)
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 .   ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

فدد )أاد ي( فلددل مدن  مو دي علددا الفدتح، الالفنعدل هددما  م دتت  جدالازًا تقددهللا ه: 
الالجملدددددل مدددددل الفلدددددل الالفنعدددددل ال محدددددل لهدددددن مدددددل ا عددددد اا ودددددلل المالودددددالل،  دددددال، 

ال)الم عددا( مفلددالل ودده م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، فجددنو الفنعددل هددما ًا م ددتت ًا 
 .(2)الالمفلالل وه مل ف وال

 .    ﴾ (3)﴿ قنل تلنلا:

العسمددل  فلدده الهددمل، الالفنعددل هددما  م ددتت  فددد )اددهللج( فلددل مهددن ج م فددالج 
جدددددالازًا تقاددددد ه:  دددددال، الالجملدددددل مدددددل الفلدددددل الالفنعدددددل ال محدددددل لهدددددن مدددددل ا عددددد اا ودددددلل 
المالوالل، ال)الاتا ( مفلدالل وده م ودالا العسمدل  ودوه الفتحدل، فجدنو الفنعدل هدما ًا 

 .(4)م تت ًا الالمفلالل وه مل ف وال
( + المفلددالل ودده )ملدد ف الفلددل + الفنعددل )هددما  م ددتت ]الصةةورة السادسةةة: 

 .[ون هنفل(
 .   ﴾ (5)﴿ قنل تلنلا:

فد )أ ق ( فلل من  مو دي علدا الفدتح، الالفنعدل هدما  م دتت  جدالازًا تقدهللا ه: 
المالودالل، ال)ظهد ا(  ل ال، الالجملل مل الفلل الالفنعل ال محل لهن مل ا عد اا ودل

مددل  وددوه الفتحددل، ال ددال مهددنف، ال)الكددنف( هددما  )ظهدد ( مفلددالل ودده م وددالا العس
متودددل مو دددي علدددا الفدددتح فدددي محدددل جددد  مهدددنف اللاددده، فجدددنو الفنعدددل هدددما ًا م دددتت ًا 

 .(6)الالمفلالل وه مل ف ون هنفل

                                      
 .2/ 91 ال ال األعلا،  (1)

 .201ب:  ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، (2)

 .2/ 101 ال ال المنعالل،  (3)

 .211/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (4)

 .2/ 82 ال ال الش ح،  (5)

 .2122/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (6)
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 .    ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

جدالازًا تقدهللا ه: فد )اشي( فلدل مدن  مو دي علدا الفدتح، الالفنعدل هدما  م دتت  
المالوددالل، ال) ودده(  ل ددال، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا وددل

مفلالل وه م والا العسمل  ووه الفتحدل، ال دال مهدنف، ال)الهدنو(  لفظ الجسلل ) ا(
هددما  متوددل مو ددي علددا الهدد  فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، فجددنو الفنعددل هددما ًا 

 .(2)م تت ًا الالمفلالل وه مل ف ون هنفل
 .      ﴾ (3)﴿ قنل تلنلا:

فدددد )المدددل( فلدددل مهدددن ج مجدددزال  العسمدددل جزمددده ال دددكالل، ال دددال فلدددل الشددد ب، 
الالفنعل هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ال، ال)مثقنل( مفلالل وه م والا العسمدل  ودوه 

اللاددده مجددد ال  ون هدددنفل العسمدددل جددد ه الك ددد ال،  ال( مهدددنف ذالفتحددل، ال دددال مهدددنف، ال)
 .(4)فجنو الفنعل هما ًا م تت ًا الالمفلالل وه مل ف ون هنفل

 .[الفلل + الفنعل  + المفلالل وه )ا   مالوالل(]الصورة السابعة: 

 .     ﴾ (5)﴿ قنل تلنلا:

م فالج العسمل  فله الهدمه، ال)ا   دنل( فنعدل م فدالج  ك ( فلل مهن جذفد )ات
العسمل  فله الهدمل، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل فدي محدل جد  مهدنف اللاده، ال)مدن( 

ي مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  ودددا مفلدددالل وددده، فجدددنو ذا ددد  مالودددالل ومل دددا الددد
 .(6)ال ال مل فل مالوالالً  نً المفلالل وه ا م

                                      
 .9/ 89 ال ال الوا ل،  (1)

 .291/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (2)

 .1/ 88 ال ال الزلزلل،  (3)

 .288ا ظ   الع اا الق آل الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (4)

 .22/ 18 ال ال ال نزعن ،  (5)

 .218/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (6)
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 .    ﴾(1)﴿ قنل تلنلا:

فددددد )علمدددد ( فلددددل مو ددددي علددددا الفددددتح، الالتددددنو للتا اددددم، ال) فددددل( فنعددددل م فددددالج 
العسمددل  فلدده الهددمل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا جددالاا 

ي مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  وددا مفلددالل ذشدد ب، ال)مددن( ا دد  مالوددالل ومل ددا الدد
 .(2)ال ال مل فل الالً مالو نً وه، فجنو المفلالل وه ا م

 .   ﴾ (3)﴿ قنل تلنلا:

فددددد )اللمددددالل( فلددددل مهددددن ج م فددددالج العسمددددل  فلدددده ثوددددال ؛ أل دددده مددددل األفلددددنل 
الام ددل، الالاال الجمنعددل هددما  مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل، ال)مددن( ا دد  

مفلدالل وده، فجدنو المفلدالل ي مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  ودا ذمالوالل ومل ا الد
 .(4)ال ال مل فل مالوالالً  نً وه ا م

الف( + المفلدددددالل وددددده ذالف(+ الفنعدددددل )محدددددذالفلدددددل )محددددد]الصةةةةةورة الثامنةةةةةة: 
 .[كال (ذ)م

 .    ﴾ (5)﴿ قنل تلنلا:

( مفلالل وه م والا العسمل  ووه الفتحدل لفلدل محد ن مد هالف اف د  ذفد )األ  ب
(، الالجملدل مدل الفلدل المحد الف مدل فنعلده ال محدل لهدن ذولهلله، الالتقدهللا : )الهللحدن األ  ب

 .(6)الفًن مل فنعله ال المفلالل وه مذكال ذمل ا ع اا، فجنو الفلل مح
 .   ﴾ (7)﴿ القالله تلنلا:

                                      
 .12/ 91 ال ال التكالا ،  (1)

 .282/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (2)

 .12/ 92 ال ال اال فبن ،  (3)

 .111ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (4)

 .20/ 18 ال ال ال نزعن ،  (5)

 .1210/ 2 ي، وكلالق آل، أوال الوقنو عوهلل ار ال ا ظ  التوانل في الع اا (6)

 .20/ 90 ال ال عول،  (7)
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الف اف د  مدن ذفد )ال وال( مفلالل وده م ودالا العسمدل  ودوه الفتحدل لفلدل محد
الف مدددل فنعلددده ذولدددهلله، الالتقدددهللا : )ثددد  ا ددد  ال دددوال ا ددد ه(، الالجملدددل مدددل الفلدددل المحددد

الفًن مددددل فنعلدددده ال المفلددددالل ودددده ذعلددددا الجملددددل التددددي قولهددددن، فجددددنو الفلددددل محدددد ملبالفددددل
 .(1)كال ذم

 .    ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

مددن  هالف اف دد  ذمفلددالل ودده م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل لفلددل محددفددد )عا ددًن( 
مدددددل فنعلددددده ال المفلدددددالل وددددده  نً الفذولدددددهلله، الالتقدددددهللا : )ا دددددقالل عا دددددًن(، فجدددددنو الفلدددددل محددددد

 .(3)كال ذم
الفلددددددل + الفنعددددددل )هددددددما  م ددددددتت ( + المفلددددددالل ودددددده ]الصةةةةةةورة التاسةةةةةةعة: 

 .[الف(ذ)مح
 .         ﴾(4)﴿قنل تلنلا:

فددد )شددنو( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، الالفنعددل هددم  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه: 
الف لساتودن  تقدهللا ه: )المشدائل(، الجدنو الفنعدل هدما ًا م دتت ًا ذ ال، الالمفلالل وه محد

 .(5)الفذالالمفلالل وه مح
 .   ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .292/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (1)

 .29/ 92 ال ال المبففال،  (2)

 –ا ظدد  الجددنمل ألحكددن  القدد آل، أوددال عوددهلل ار محمددهلل الق بوددي، تحقاددا:  شددن   ددما  الواددن ي، ال نشدد : هللا  عددنل  الكتددا، ال ددلالهللال  (3)
 .211/ 18 ، 2002 - د 1222ال ان ،   ل ال ش : 

 .28/ 19 ال ال ال وا،  (4)

 .222/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (5)

 .2/ 91 ال ال األعلا،  (6)
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فددد )الددا( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، الالفنعددل هددم  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه: 
 ال، الالجملل مل الفلدل الالفنعدل ال محدل لهدن مدل ا عد اا ودلل المالودالل، الالمفلدالل 

 .(1)الفذالف تقهللا ه: )كل شيو(، الجنو الفنعل هما ًا م تت ًا الالمفلالل وه محذوه مح

 .[الفعل + الفاعل + المفعول به )نكرة(]النمط الثاني: 
 .[+ المفلالل وه ) ك ال( الفلل + الفنعل] الصورة األولى:

 .   ﴾(2)﴿ قنل تلنلا:

 ، الالفنعدل هدما  ذفلل مهدن ج م فدالج العسمدل  فلده الهدمل المقدهلل ال للتلد تولا(فد )
(  دددن اً ، ال)فدددي محدددل  فدددل اوددد  للجملدددل التدددي قولهدددن، الالجملدددل  ددديم دددتت  جدددالازًا تقدددهللا ه: 

ل عسمد، ال)حنمادل( ودفل لدد ) دن ( م ودالول ال مفلالل وه م والا العسمل  ودوه الفتحدل
 .(3)لمالوالف الالمفلالل وه  ك ال ، فجنو الفنعل هما ًا م تت اً  ووهن الفتحل

 .    ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

فد )أ لكد ( فلدل مدن  مو دي علدا ال دكالل، الالتدنو هدما  متودل مو دي علدا 
اله  في محل  فل فنعدل، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل فدي محدل  ودا مقدالل القدالل، 

، ال)لوددهللًا( وددفل م وددالول العسمددل ال)مددناًل( مفلددالل ودده م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل
 .(5)لمالوالف الالمفلالل وه  ك ال ، فجنو الفنعل هما ًا متوسً  ووهن الفتحل الظن  ال

 .    ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .228/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش، (1)

 .2/ 99 ،الغنشال ال ال  (2)

 .221/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (3)

 .1/ 80 ال ال الولهلل،  (4)

 .129ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (5)

 .2/ 102 ال ال الهمزال،  (6)
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فددد )جمددل( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه: 
 دال، ال)مدناًل( مفلدالل وده م ودالا العسمدل  ودوه الفتحدل، فجدنو الفنعدل هدما ًا م ددتت ًا 

 .(1)الالمفلالل وه  ك ال

 .[)الجار والمجرور(+ المفعول به + الفعل + الفاعل ]النمط الثالث: 
 الجنو علا الوال  اآلتال:

 .[جن  المج ال ال+ الفلل + الفنعل )هما  متول( + المفلالل وه ] الصورة األولى:
 .     ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

الا( فلددل مددن  مو ددي علددا الهدد ، الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي فددد )جددنو
علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل فنعدددل، الالجملدددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل ال محدددل لهدددن مدددل 

عددد اا ودددلل المالودددالل، ال)الودددا ( مفلدددالل وددده م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل ا 
نو الظدددن  ال، )ودددنلالاهلل( الودددنو حددد ف جددد  مو دددي علدددا الك ددد ، ال)الدددالاهلل( ا ددد  مجددد ال  ونلوددد

العسمدددل جددد ه الك ددد ال المقدددهلل ال للثقدددل علدددا الادددنو المحذالفدددل، الالجدددن  الالمجددد ال  متللدددا 
ومحددددذالف حددددنل مددددل )الوددددا (، فجددددنو الفنعددددل هددددما ًا متوددددًس ونلفلددددل ال ددددال مل فددددل 

 .(3)الجن  الالمج ال ال  ،الالمفلالل وه مل ف وال التل اف
 )ملددد ف)هدددما  م دددتت ( + المفلدددالل وددده  الفلدددل + الفنعدددل] الصةةةورة الثانيةةةة:

 .[مج ال الجن  ال ال(+ وال
 .         ﴾(4)﴿قنل تلنلا:

فددد )ال هددا( الددالاال حدد ف عبددف، ) هددا( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح المقدددهلل ال 
للتلذ ، الالفنعدل هدما  م دتت  جدالازًا تقدهللا ه:  دال، الالجملدل ملبالفدل علدا جملدل ودلل 

                                      
 .101ا ظ  الع اا الق آل الك ا   الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (1)

 .8/ 98 ال ال الفج ،  (2)

 .120ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (3)

 .28/ 18 ال ال ال نزعن ،  (4)
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المالوددالل )اددنف( ال محددل لهددن مددل ا عدد اا، ال)الدد فل( مفلددالل ودده م وددالا العسمددل 
الددذي حدد ا اللددا   وددوه الفتحددل، ال)عددل الهددالا( )عددل( حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل

الك دد  اللتقددنو ال ددنك ال، )الهددالا( ا دد  مجدد ال  وددد )عددل( العسمددل جدد ه الك دد ال المقددهلل ال 
 (1)علا آا ه م ل مل ظهال  ن التلذ ، الالجن  الالمج ال  متللا ونلفلل ) الا(

 .    ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ،فددد )الددا( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح
 ال، ال)ا   نل( مفلالل وه م والا العسمل  ودوه الفتحدل، ال)مدل علدا( )مدل( حد ف 

)علددا( ا دد  مجدد ال  وددد )مددل( العسمددل جدد ه الك دد ال، الالجددن   ،جدد  مو ددي علددا ال ددكالل
 .(3)الالمج ال  متللا ونلفلل )الا(

)هدددما   فلدددالل وددده)هدددما  م دددتت ( + الم الفلدددل + الفنعدددل] الصةةةورة الثالثةةةة:
 .[(+ الجن  الالمج ال متول

 .    ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

فدددد )الأ دددهللاا( الدددالاال حددد ف عبدددف، ال)أ دددهللاا( فلدددل مهدددن ج م ودددالا العسمدددل 
 وددوه الفتحدددل الظددن  ال، ال دددال ملبددالف علدددا مدددن قولدده، الالفنعدددل هددما  م دددتت  الجالودددًن 

الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل ال محدل لهدن مدل ا عد اا ملبالفدل علدا ودلل تقهللا ه: أ ن، 
لددا الفددتح فددي محددل  وددا مفلددالل المالوددالل الح فددي، الالكددنف هددما  متوددل مو ددي ع

لفددظ الجسلددل ، ال)اللددا  وددا( )اللددا( حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، ال) وددا( ) ا( ودده
ونلفلددل )أ ددهللي(، ا د  مجدد ال  وددد )اللددا( العسمددل جدد ه الك دد ال، الالجددن  الالمجدد ال  متللددا 

                                      
 .10ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (1)

 .2/ 81 ال ال الللا،  (2)

 .210/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (3)

 .18/ 18 ال ال ال نزعن ،  (4)
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مهددنف، الالكددنف هددما  موددل مو ددي علددا الفددتح فددي محددل جدد   لفددظ الجسلددل ال) ا(
 .(1)مهنف اللاه

 .  ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فددد ) ا دد ا( الددالاال حدد ف عبددف، ال) ا دد ( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده 
تقدددهللا ه:  حددددل، الالجملدددل مددددل الفلددددل الهدددمل الظددددن  ال، الالفنعدددل هددددما  م دددتت  الجالوددددًن 

الالفنعدددل ملبالفدددل علدددا مدددن قولهدددن ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا، الالكدددنف هدددما  متودددل 
، ال)للا  د ا( الدس  حد ف جد  مو دي علدا لا الفتح فدي محدل  ودا مفلدالل ودهمو ي ع

الك دد ، ال)الا دد ا( ا دد  مجدد ال  وددنلس  العسمددل جدد ه الك دد ال المقددهلل ال للتلددذ ، الالجددن  
 .(3)ونلفلل ) ا  ( الالمج ال  متللا

 .   ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

مدددد ه ( فلددددل مددددن  مو ددددي علددددا الفتحددددل فددددد )الآمدددد ه ( الددددالاال حدددد ف عبددددف، ال)آ
الظددددن  ال، الالفنعددددل هددددما  م ددددتت  جددددالازًا تقددددهللا ه:  ددددال، الالجملددددل مددددل الفلددددل الالفنعددددل 

ا عددد اا، ال) ددد ( هدددما  ملبالفدددل علدددا ودددلل المالودددالل مدددن قولهدددن ال محدددل لهدددن مدددل 
، ال)مددل اددالف( )مددل( حدد ف ا ال ددكالل فددي محددل  وددا مفلددالل وددهمتوددل مو ددي علدد

ج  مو ي علا ال كالل، ال)ادالف( ا د  مجد ال  ودد )مدل( العسمدل جد ه الك د ال، الالجدن  
 .(5) ال  متللا ونلفلل )آمل(الالمج

)ا دددد   )هددددما  م ددددتت ( + المفلددددالل ودددده الفلددددل + الفنعددددل] الصةةةةورة الرابعةةةةة:
 .[لجن  الالمج ال (+ امالوالل

                                      
 .2812/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (1)

 .9/ 91 ال ال األعلا،  (2)

 .228/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (3)

 .2/ 101 ال ال ق اش،  (4)

 .200، ب: ها ظ   الع اا ثسثال  ال ال مل الق آل الك ا ، أوي عوهلل ار الح ال ول انلالا (5)
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 .    ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

فد )الألق ( الالاال ح ف عبدف، ال)ألقد ( فلدل مدن  مو دي علدا الفتحدل المقدهلل  
علا األلف المحذالف، الالفنعل هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ي، الالتنو للتا ادم حد ف 

من قولهن ال محدل لهدن مدل علا مو ي علا ال كالل الالجملل مل الفلل الالفنعل ملبالفل 
ا ال ددكالل فددي محددل  وددا  ددي علددا عدد اا، ال)مددن( ا دد  مالوددالل ومل ددا )الددذي( مو

، ال)فاهن( )في( حد ف جد  مو دي علدا ال دكالل، ال) دن( هدما  ودن ز متودل مفلالل وه
ومحددذالف وددلل  مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل ج وددد )فددي(، الالجددن  الالمجدد ال  متللددا

 .(2)المالوالل

 .[+ المفعول بهالفعل + الفاعل + الجار والمجرور ]النمط الرابع: 
+ الفنعدددل )هدددما  متودددل( + الجدددن  الالمجددد ال  + لدددل الف]الصةةةورة األولةةةى: 

 .[ وه المفلالل
 .     ﴾ (3)﴿ قنل تلنلا:

فددددد )الأ زل ددددن( الددددالاال حدددد ف عبددددف، )أ زل ددددن( فلددددل مددددن  مو ددددي علددددا ال ددددكالل 
علددا ال ددكالل فددي محددل التوددنله و ددن الفددنعلال، ال) ددن( الفددنعلال هددما  متوددل مو ددي 

 فددل فنعددل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا ملبالفددل علددا مددن 
قولهن، ال)مدل الملود ا ( )مدل( حد ف جد  مو دي علدا ال دكالل الدذي حد ا اللدا الفدتح 

ال، الالجدن  م لًن اللتقنو  نك ال، )الملو ا ( ا د  مجد ال  ودد )مدل( العسمدل جد ه الك د  
ال)مدنًو( مفلدالل وده م ودالا العسمدل  ودوه الفتحدل،  )أ زل دن(، الالمجد ال  متللدا ونلفلدل

                                      
 .2/ 92 ال ال اال شقنا،  (1)

 .90ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (2)

 .12/ 19  ال ال ال وا، (3)
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نو الفنعدددددل هدددددما ًا متودددددًس جددددد ال)ثجنجدددددًن( ودددددفل م ودددددالول العسمدددددل  ودددددوهن الفتحدددددل،
 (1) ك ال مالوالفل الالمفلالل وه

 .   ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

 دددكالل فدددد )ال فل دددن( الدددالاال حددد ف عبدددف، ال) فل دددن( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا ال
التونله و ن الفنعلال، ال ) ن( هما  متول مو ي علا ال كالل فدي محدل  فدل فنعدل، 
ال)لا( الس  ح ف ج  مو ي علا الفتح، الالكنف هما  متول مو دي علدا الفدتح فدي 
محددل جدد  وددنلس ، الالجددن  الالمجدد ال  متللددا ونلفلددل فددي ) فل ددن(، ال)ذكدد ا( مفلددالل ودده 

ال)الكددنف( هددما  متوددل مو ددي علددا م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، ال ددال مهددنف، 
جدنو مل فدًن  ل هما ًا متودًس الالمفلدالل ودهالفتح في محل ج  مهنف اللاه، جنو الفنع

 .(3)ون هنفل
 .   ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

فد )فاث ل( الفنو ح ف عبف مو ي علا الفتح، )أثد ل( فلدل مدن  مو دي علدا 
ال  الال هما  متول مو ي علا الفتح في محل  فل فنعل، )وده( الودنو ال كالل، ال الل 

ح ف ج  مو ي علا الك د ، الالهدنو هدما  متودل مو دي علدا الك د  فدي محدل جد  
ونلونو،الالجددددن  الالمجدددد ال  متللددددا ونلفلددددل فددددي )أثدددد ل(، ال) قلددددًن( مفلددددالل ودددده م وددددالا 

 .(5) ال  ك نعل هما ًا متوًس الالمفلالل وهالعسمل  ووه الفتحل، فجنو الف
 .   ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .12ب: ، الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل ا ظ  (1)

 .2/ 82 ال ال الش ح،  (2)

 .281ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و  ا ، ب:  (3)

 .2/ 100 ال ال اللنهللان ،  (4)

 .222، 222ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (5)

 .2/ 100للنهللان ،  ال ال ا (6)



111 

 

فد )فال بل( الفنو حد ف عبدف مو دي علدا الفدتح، )ال دبل( فلدل مدن  مو دي 
علا ال كالل، ال الل ال  الال هما  متول مو ي علا الفتح في محل  فل فنعدل، )وده( 

الك د  فدي محدل الونو ح ف ج  مو ي علا الك  ، الالهنو هما  متودل مو دي علدا 
)ال ددبل(، ال)جملددًن( مفلددالل ودده م وددالا  الالجددن  الالمجدد ال  متللددا ونلفلددل جدد  ونلوددنو،

 .(1) ًا متوًس الالمفلالل وه  ك ال العسمل  ووه الفتحل، فجنو الفنعل هما  
الفنعدددل )هدددما  م دددتت ( + الجدددن  الالمجددد ال  +  الفلدددل +] الصةةةورة الثانيةةةة:

 .[المفلالل وه
 .    ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فد )ل ا ي( الدس  حد ف تللادل الجد  مو دي علدا الك د ، ال)  اد ي( فلدل مهدن ج 
م والا ود )أل( مهم ال ولهلل الس  العسمل  ودوه الفتحدل، ال)أل( المهدم ال الالفلدل فدي 

لدل التدي تاالال مودهلل  فدي محدل جد  ودنلس ، الالجدن  الالمجد ال  متللدا ونلفلدل فدي الجم
قولهدن، الالفنعددل هددما  م ددتت  الجالوددًن تقددهللا ه:  حدل، الالجملددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا 
ودددلل المالودددالل الح فدددي )أل(، ال)وددده( الودددنو حددد ف جددد  مو دددي علدددا الك ددد ، الالهدددنو 

متللدددا هدددما  متودددل مو دددي علدددا الك ددد  فدددي محدددل جددد  ونلودددنو، الالجدددن  الالمجددد ال  
 .(3)سمل  ووه الفتحلم والا الع وه، ال)حوًن( مفلالل ونلفلل ) ا ي(

 .    ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

)أاد ي( فلددل مدن  مو دي علددا الفدتح، الالفنعدل هددما  م دتت  جدالازًا تقددهللا ه: فدد 
 دددال، الالجملدددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل ا دددتئ نفال، ال)م هدددن( )مدددل( حددد ف جددد  مو دددي علدددا 
ال كالل، ال)الهنو( هدما  متودل مو دي علدا ال دكالل فدي محدل جد  ودد )مدل(، الالجدن  

                                      
 .222ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (1)

 .12/ 19 ال ال ال وا،  (2)

 .12، 12ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (3)

 .21/ 18 ال ال ال نزعن ،  (4)
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العسمددددل  وددددوه  م وددددالا متللددددا ونلفلددددل )أادددد ي(، ال)منو ددددن( مفلددددالل وددددهالالمجدددد ال  
الفتحدددل، ال دددال مهدددنف، ال)الهدددنو( هدددما  متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل جددد  

 .(1)جنو مل فًن ون هنفل متوًس ال المفلالل وه مهنف اللاه، جنو الفنعل هما اً 
 .    ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

 ددي علددا الفددتح، )أ  ددل( فلددل مددن  مو ددي فددد )الأ  ددل( الددالاال حدد ف عبددف مو
علددا الفددتح، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل ال 
محل لهن مل ا ع اا ملبالفل علا من قولهن، ال)علاه ( )علا( ح ف ج  مو دي علدا 
ال ددكالل، ) دد ( هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  وددد )علددا(، الالجددن  

ال)با ًا( مفلالل وده م ودالا العسمدل  ودوه الفتحدل،  متللا ونلفلل )أ  ل(، الالمج ال 
ل هدما ًا م دتت ًا  جدنو الفنعد ال)أونوال( وفل لد )با ًا( م والا العسمل  ووهن الفتحدل،

 .(3) الالمفلالل وه  ك ال مالوالفل

 ات الفعل المتعدي لمفعولين. ذثالثًا: الجملة الفعلية المثبتة 
ي اتلدددهللاه فللددده اللدددا مفلددداللال فدددإل شدددئ  ذالفنعدددل الدددا ودددنا ذ دددقدددنل  ددداوالاه: "

ل شددئ  تلددهللا اللددا المفلددالل الثددن ي كمددن تلددهللا اللددا  اقتودد   علددا المفلددالل األالل، الاة
ك دددددددال   وشددددددد ًا الثادددددددناب »، ال«أعببدددددددا عودددددددهلل  ار زادددددددهللًا هلل  مدددددددنً »لدددددددا قاللدددددددا: ذاألالل، ال 
 .(4)"«الجانهللب 

ال دددانا الحدددهلله ال امكدددل حوددد  ن، اتكفدددل  الال األفلدددنل المتلهللادددل لمفلددداللال كثاددد  
ونلكشف ع هن، الكثاد  مدل األفلدنل التدي تتلدهللا اللدا مفلدالل الاحدهلل امكدل جللهدن تتلدهللا 
لمفلدددداللال عددددل ب اددددا  مددددزال التلهللاددددل أال تهددددلاف اللددددال م هددددن فتوددددوح متلهللاددددل اللددددا 

                                      
 .221/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (1)

 .2/ 102 ال ال الفال،  (2)

 .218/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (3)

 .21/ 1الكتنا،  (4)
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ا زهلل  علادده  مددزال ذ، فهددال متلددهللي لمفلددالل الاحددهلل فددإ« ددملب محمددهلل  ال ودداب »مفلدداللال مثددل: 
 ذ  فهد  التلماد»، ال«أ مل ال جل  محمهللًا ال وداب »لال فتقالل: التلهللال أووح متلهللاًن اللا مفلال 

فهدد  المددهلل ل  »ا هددلف الحدد ف األال ددب أوددوح متلددهللاًن لمفلدداللال فتقددالل: ذفددإ «الددهلل لب 
 .(1)«الهلل لب  ذب التلما

 :التنلي ال مبالجنو الفلل المتلهللي لمفلاللال علا 

 .[الفعل + الفاعل + مفعولين]النمط األول: 
+ الفنعدددل + المفلدددالل وددده األالل )هدددما  متودددل( +  الفلدددل] الصةةةورة األولةةةى:

 .[المفلالل وه الثن ي )مل ف وال(
 .   ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فدددد )فدددا اه( الفدددنو حددد ف عبدددف، ال)أ ا( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفدددتح المقدددهلل ال 
الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل ال محدل  ، الالفنعل هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  دال، ذللتل

لهن مل ا ع اا ملبالفل علا ا تئ نف مقهلل ، الالهنو في )فا اه( هما  متودل مو دي 
علا اله  في محل  وا مفلالل وه أالل، ال)اآلال( مفلالل وده ثدنل م ودالا العسمدل 
 ودددوه الفتحدددل الظدددن  ال، فجدددنو المفلدددالل األالل هدددما ًا متودددًس، الالمفلدددالل الثدددن ي جدددنو 

 .(3)وال نً مل ف
 .  ﴾ (4)﴿ القنل تلنلا:

فد )ال هللا نه( الالاال ح ف عبف، ) هللا ن( فلل من  مو ي علا ال دكالل، ال) دن( 
هددما  متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل فنعدددل، الالجملدددل ال محدددل لهدددن مدددل 

ا  متودل مو دي علدا الهد  ا ع اا ملبالفل علدا الجملدل التدي قولهدن، ال)الهدنو( هدم
                                      

، البولددل 2002لاواددن،  دد ل ال شدد   –ا ظدد  الشددنمل فددي اللغددل الل واددل، عوددهلل ار محمددهلل ال قدد اب، ال نشدد : هللا  الكتددا الالب اددل، و غددنزي  (1)
 .92األاللا، ب: 

 .20/ 18 ال ال ال نزعن ،  (2)

 .2811/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)

 .10/ 80 ال ال الولهلل،  (4)
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فددي محددل  وددا مفلددالل ودده أالل، ال)ال جددهللال( مفلددالل ودده ثددنل م وددالا العسمددل  وددوه 
الاددنو؛ أل دده مث ددا، فجددنو المفلددالل األالل هددما ًا متوددًس، الالمفلددالل الثددن ي جددنو مل فددًن 

 .(1)وال
الفلددددل + الفنعددددل + المفلددددالل ودددده األالل )ملدددد ف وددددال( + ] الصةةةةورة الثانيةةةةة:

 .[الثن ي )ا   مالوالل(المفلالل وه 
 .    ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فددد )علدد ( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالزًا تقددهللا ه: 
 ال، ال)ا   نل( مفلالل وه أالل م والا العسمل  ووه الفتحل، ال )مدن( ا د  مالودالل 

محددل  وددا مفلددالل ثددنل، فجددنو المفلددالل األالل ومل ددا الددذي مو ددي علددا ال ددكالل فددي 
 .(3)مل فًن وال الالمفلالل الثن ي ا   مالوالل

الفلدددل + الفنعدددل + المفلدددالل وددده األالل )هدددما  متودددل( + ] الصةةةورة الثالثةةةة:
 .[المفلالل وه الثن ي )مل ف ون هنفل(

 .   ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

لهمهن( الفنو ح ف عبدف، )ألهد ( فلدل مدن  مو دي علدا الفدتح، الالفنعدل فد )فا
هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ال، الالجملل مل الفلل الالفنعل ال محدل لهدن مدل ا عد اا 

الل فدددي )الهدددنو( هدددما  متوددل مو دددي علددا ال دددكملبالفددل علدددا الجملددل التدددي قولهددن، ال
)فجال  ددددن( مفلددددالل ودددده ثددددنل م وددددالا العسمددددل  وددددوه محدددل  وددددا مفلددددالل ودددده أالل، ال

الفتحددددل، ال ددددال مهددددنف، ال) ددددن( هددددما  متوددددل مو ددددي علددددا ال ددددكالل فددددي محددددل جدددد  

                                      
 .80، ب: ه ، أوي عوهلل ار الح ال ول انلالاا ظ  الع اا ثسثال  ال ال مل الق آل الك ا (1)

 .2/ 81 ال ال الللا،  (2)

 .212ه رن  ك ا  المال الي، ب: ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال،  (3)

 .9/ 81 ال ال الشمل،  (4)
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مهدددددنف اللاددددده، القدددددهلل جدددددنو المفلدددددالل األالل هدددددما ًا متودددددًس الالمفلدددددالل الثدددددن ي ملددددد ف 
 .(1)ون هنفل

وددددال( +  الفلددددل + الفنعددددل + المفلددددالل ودددده األالل )ملدددد ف] الصةةةةورة الرابعةةةةة:
 .[الثن يالمفلالل وه 
 .   ﴾(2)﴿ قنل تلنلا:

فدددد )الجلل دددن( الدددالاال حددد ف عبدددف، ال)جلل دددن( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا ال دددكالل 
التونله و ن الفنعلال، ال) ن( هدما  متودل مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  فدل فنعدل، 

ن دددًن( مفلدددالل وددده ثدددنل ال)اللادددل( مفلدددالل وددده أالل م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال)لو
م والا العسمل  ووه الفتحل، فجنو المفلالل وه األالل مل فًن وال الالمفلالل وه الثدن ي 

 .(3)جنو  ك ال
 .   ﴾(4)﴿ قنل تلنلا:

فدددد )الجلل دددن( الدددالاال حددد ف عبدددف، ال)جلل دددن( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا ال دددكالل 
ال) ن( هدما  متودل مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  فدل فنعدل، التونله و ن الفنعلال، 

ال)ال هددن ( مفلددالل ودده أالل م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، ال)ملنشددًن( مفلددالل ودده ثددنل 
م والا العسمل  ووه الفتحل، فجنو المفلالل وه األالل مل فًن وال الالمفلالل وه الثدن ي 

 .(5)جنو  ك ال
األالل )هدما  متودل( +  الفلدل + الفنعدل + المفلدالل وده] الصورة الخامسةة:
 .[المفلالل وه الثن ي ) ك ال(

                                      
 .221، 221/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (1)

 .10/ 19 ال ال ال وا،  (2)

 .12ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (3)

 .11/ 19 ال ال ال وا،  (4)

 .12ب: م جل  نوا، ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي،  (5)
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 .   ﴾(1)﴿ قنل تلنلا:

فد )فجلله( الفنو ح ف عبف، ال)جلل( فلل من  مو ي علدا الفدتح، الالفنعدل 
هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل ملبالفددل علددا الجملددل 

قولهددن ال محددل لهددن مددل ا عدد اا، ال)الهددنو( هددما  متوددل مو ددي علددا الهدد  فددي التددي 
( مفلدالل وده ثدنل م ودالا العسمدل  ودوه الفتحدل، محل  وا مفلالل وه أالل، ال)رثنوً 

 .(2)القهلل ال هلل المفلالل وه األالل هما ًا متوًس، الال هلل المفلالل وه الثن ي  ك ال
 .   ﴾ (3)﴿ قنل تلنلا:

، ، ال)أ ددذ ( فلدددل مددن  مو دددي علددا ال دددكاللك ( الفدددنو حدد ف عبدددففددد )فا ددذ ت
الالتدددنو هدددما  متودددل مو دددي علدددا الهددد  فدددي محدددل  فدددل فنعدددل، الالجملدددل مدددل الفلدددل 
الالفنعددل ملبالفددل علددا الجملددل التددي قولهددن ال محددل لهددن مددل ا عدد اا، ال)كدد ( هددما  

ودده أالل، ال) ددن ًا( مفلددالل ودده ثددنل متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  وددا مفلددالل 
م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، القدددهلل ال هلل المفلدددالل وددده األالل هدددما ًا متودددًس، الال هلل 

 .(4)المفلالل وه الثن ي  ك ال
 .   ﴾(5)﴿ قنل تلنلا:

فد )الالجهللا( الالاال ح ف عبف، ال)الجهلل( فلل من  مو ي علا الفتح، الالفنعدل 
هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل ملبالفددل علددا الجملددل 
التدي قولهدن ال محدل لهدن مددل ا عد اا، ال)الكدنف( هدما  متوددل مو دي علدا الفدتح فددي 

                                      
 .2/ 91 ال ال األعلا،  (1)

 .102ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (2)

 .12/ 82 ال ال اللال،  (3)

 .112، ب: ها ظ   الع اا ثسثال  ال ال مل الق آل الك ا ، أوي عوهلل ار الح ال ول انلالا (4)

 .1/ 82 ال ال الهحا،  (5)
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الا العسمدل  ودوه الفتحدل، محل  وا مفلالل وه أالل، ال)هناًل( مفلالل وه ثنل م ود
 .(1)القهلل ال هلل المفلالل وه األالل هما ًا متوًس، ال المفلالل وه الثن ي  ك ال

الفلددل + الفنعددل + المفلددالل ودده األالل )ملدد ف ون هددنفل( ] الصةةورة السادسةةة:
 .[+ المفلالل وه الثن ي ) ك ال(

 .   ﴾(2)﴿ قنل تلنلا:

فدددد )الجلل دددن( الدددالاال حددد ف عبدددف، ال)جلل دددن( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا ال دددكالل 
التونله و ن الفنعلال، ال) ن( هدما  متودل مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  فدل فنعدل، 
الالجملل مل الفلل الالفنعل ملبالفل علا الجملل التي قولهن ال محدل لهدن مدل ا عد اا، 

ال ددددال مهددددنف، ال)كدددد ( ال) ددددالمك ( مفلددددالل ودددده أالل م وددددالا العسمددددل  وددددوه الفتحددددل، 
تًن( مفلددالل ودده نال) ددو ،هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  مهددنف اللادده

ثدددنل م وددددالا العسمددددل  وددددوه الفتحددددل، القدددهلل ال هلل المفلددددالل ودددده األالل هددددما ًا متوددددًس، 
 .(3)الالمفلالل وه الثن ي  ك ال
الفلل + الفنعل + المفلالل وه األالل )محدذالف( + المفلدالل ] الصورة السابعة:

 .[ ي )مذكال (وه الثن
 .   ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

هدما  م دتت  فد )تحدهللم( فلدل مهدن ج م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، الالفنعدل 
الالجملل مل الفلدل الالفنعدل ال محدل لهدن مدل ا عد اا جدالاا شد ب، جالازًا تقهللا ه:  ي، 

ال)أاون  دددن( مفلدددالل وددده ثدددنل م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال دددال مهدددنف، الالهدددنو 
هددددما  متوددددل مو ددددي علددددا ال ددددكالل فددددي محددددل جدددد  مهددددنف اللادددده، الالمفلددددالل األالل 

                                      
 .222/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (1)

 .8/ 19 ال ال ال وا،  (2)

األ هللل،  دددد ل  –ا ظدددد  الاددددنقال  الالم جددددنل فددددي العدددد اا القدددد آل، محمددددهلل  ددددال ي وددددل محمددددهلل وددددن تجي، ال نشدددد : هللا  األعددددس ، عمددددنل  (3)
 .280: ، البولل األاللا، ب2002 - د 1222ال ش 

 .2/ 88 ال ال الزلزلل،  (4)
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الثددن ي ، الال هلل المفلددالل نً محدذالف تقددهللا ه: )الالددا(، حادم ال هلل المفلددالل ودده األالل محدذالف
 .(1)اً مذكال  

 .     ﴾(2)﴿ قنل تلنلا:

فد )الام لالل( الالاال ح ف عبدف، )ام لدالل( فلدل مهدن ج م فدالج العسمدل  فلده 
ثودددال  ال دددالل؛ أل ددده مدددل األفلدددنل الام دددل، الالاال الجمنعدددل هدددما  متودددل مو دددي علدددا 

ل علددا الجملددل التددي الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل ملبالفدد  فددل فنعددل، ال ددكالل فددي محددل
قولهددن ال محددل لهددن مددل ا عدد اا، ال)المددنعالل( مفلددالل ودده ثددنل م وددالا العسمددل  وددوه 
الفتحدددددل، الالمفلدددددالل األالل محدددددذالف تقدددددهللا ه: )ال دددددنل(، حادددددم ال هلل المفلدددددالل وددددده األالل 

 .(3)اً ، الال هلل المفلالل وه الثن ي مذكال  نً محذالف
الفلدل + الفنعدل + المفلدالل وده األالل )محدذالف( + المفلدالل ] منة:الصورة الثا
 .[وه الثن ي )محذالف(
 .   ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

فددد )علدد ( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه: 
المالوددالل، المفلددالاله   دال، الالجملددل مددل الفلدل الالفنعددل ال محددل لهدن مددل ا عدد اا ودلل

 .(5)ظ ونلقل (فمحذالفنل الالتقهللا  فاهمن: )عل  ا   نل الح
الفلددل + الفنعددل + المفلددالل ودده األالل )هددما  متوددل( + ] الصةةورة التاسةةعة:
 .[المفلالل وه الثن ي )جملل(

 .   ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .228/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (1)

 .1/ 101 ال ال المنعالل،  (2)

 .211/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (3)

 .2/ 81 ال ال الللا،  (4)

 .228/ 10م جل  نوا، ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (5)

 .1/ 81 ال ال الللا،  (6)
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مددن  مو ددي علددا الفددتح المقددهلل  فددد )أل( حدد ف موددهلل ي ال وددا، ال) أا( فلددل 
للتلذ ، الالفنعل هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  دال، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل ال محدل 
لهن مل ا ع اا ولل المالوالل، ال)أل( الالفلل في تاالادل مودهلل  فدي محدل جد  ودس  

هدما  متودل مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  ودا مفلدالل  مقهلل ، ال)الهنو( فدي ) آه(
ا( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفدددتح المقدددهلل  للتلدددذ ، الالفنعدددل هدددما  وددده أالل، ال)ا دددتغ 

م تت  تقهللا ه:  ال، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل فدي محدل  ودا مفلدالل وده ثدنل للفلدل 
 .(1)) أا(، فجنو المفلالل وه األالل هما ًا متوًس الالمفلالل وه الثن ي جملل فللال 

 .       ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فد )ال أا ( الالاال ح ف عبف، ) أاد ( فلدل مدن  مو دي علدا ال دكالل، الالتدنو 
هما  متول مو ي علدا الفدتح فدي محدل  فدل فنعدل، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل فدي 

ال)ال نل( مفلالل وه أالل م ودالا العسمدل   ملبالفل علا الجملل التي قولهن، محل ج
ال ددالل؛ أل دده مددل وددوه الفتحددل، ال)اددهللالالل( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده ثوددال   

الالاال الجمنعدددل هدددما  متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل األفلدددنل الام دددل، 
فنعل، الالجملل مل الفلل الالفنعل في محل  وا مفلالل وه ثنل للفلل ) أا (، فجدنو 

 .(3)ن ي جملل فللال المفلالل وه األالل هما ًا متوًس الالمفلالل وه الث

 رابعا: الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المبني للمجهول.
من ا تغ ا عل فنعلده فداقا  المفلدالل مقنمده الا د هلل "الفلل المو ي للمجهالل  ال: 
، الادت  حدذف (4)ف لدل، الا دما فلدل مدن لد  ا د  فنعلده"اللاه ملهللالاًل عل وداغل فلدل اللدا 

، الوحذفده اتادهلل (5)االاتودن ، أال أل دونا أاد االفنعل مل الجملل لغ   ا اجنز أال 
                                      

 .222/ 2ا ظ  الوانل في ر اا الع اا الق آل، أوال الو كن  ول األ ون ي،  (1)

 .2/ 110 ال ال ال و ،  (2)

 .212ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (3)

 .222/ 1المفول في و لل ا ع اا، أوال القن   الزماش ي،  (4)

 .2/201، اول الاش. الا ظ  ش ح المفول، 82  الل وال، أوال الو كن  األ ون ي، ب: ا ظ  أ  ا (5)



124 

 

الفلددل المو ددي للمجهددالل وددداغل تاتلددف عمددن  ددي علاددده المو ددي للفنعددل، لإلاوددن  ودددال 
، حتدا ادت  التماادز ودال   دول الفلدل (1)الفلل ع هلل ال  نهلله للمجهالل و ي و نًو ماوالونً 

 .  (2)اللا الفنعل ال  وته اللا  نئوه
 ددذا وددنا الفنعددل الددذي لدد  "ل  دداوالاه: الأحكنمدده تشددت ا مددل أحكددن  الفنعددل، قددن

ه فللده اللدا ُّفلله اللا مفلالل آا ، الالمفلدالل الدذي لد  اتلدهلل اللاده فنعدل اللد  اتلدهلل هُّاتلهلل
 مفلالل آا ، الالفنعل الالمفلالل فدي  دذا  دالاو، ا تفدل المفلدالل كمدن ا تفدل الفنعل،أل دا

ت ددالا عددل ، ال  ددنا أشددانو (3) ه الف رتدده، كمددن فللدد  ذلددا ونلفنعددل"لدد  تشددغل الفلددل وغادد
 الفنعل ال ي: المفلالل وه، أال الجن  الالمج ال ، أال ظ في الزمنل الالمكنل، الالموهلل . 

 الجنو الفلل المو ي للمجهالل في اآلان  الك امل علا األ منب اآلتال:

 .[الفعل + نائب الفاعل]النمط األول: 
 .[الفلل +  نئا الفنعل )مل ف وال(]الصورة األولى: 

 .    ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

فددد )الفتحدد ( الددالاال حدد ف عبددف، ال)فددتح( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، ال ددال 
مو دددي للمجهدددالل، الالتدددنو للتا ادددم حددد ف مو دددي علدددا ال دددكالل الدددذي حددد ا اللدددا الك ددد ال 

الالجملدددل مدددل اللتقدددنو  دددنك ال، ال)ال دددمنو(  نئدددا فنعدددل م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، 
الفلدددل ال نئدددا الفنعدددل فدددي محدددل جددد  ملبالفدددل علدددا الجملدددل التدددي قولهدددن، فجدددنو  نئدددا 

 .(5)الفنعل مل فًن وال
 .    ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .222ا ظ  المقتوهلل في ش ح ا اهنح، عوهلل القن   الج جن ي، ب:  (1)

 .209/ 2، اول الاش. الا ظ  ش ح المفول، 82ا ظ  أ  ا  الل وال، أوال الو كن  األ ون ي، ب:  (2)

 .22/ 1الكتنا،  اوالاه،  (3)

 .18/ 19 ال ال ال وا،  (4)

 .292ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا الو ا ا ، ب:  (5)

 .11/ 90 ال ال عول،  (6)
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فد )قتل( فلل من  مو دي علدا الفدتح، ال دال مو دي للمجهدالل، ال)ا   دنل(  نئدا 
ل  فله الهمل، الالجملدل مدل الفلدل ال نئدا الفنعدل ال محدل لهدن مدل فنعل م فالج العسم

 .(1)ا ع اا ا تئ نفال، فجنو  نئا الفنعل مل فًن وال
 .   ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فد )تولا( فلل من  مو ي علا الفدتح، ال دال مو دي للمجهدالل، ال)ال د ائ (  نئدا 
 فلدده الهددمل، الالجملددل مددل الفلددل ال نئددا الفنعددل فددي محددل جدد  فنعددل م فددالج العسمددل 

 .(3)مهنف اللاه، فجنو  نئا الفنعل مل فًن وال
 .[الفلل +  نئا الفنعل )هما  متول(]الصورة الثانية: 

 .    ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

ثوددال  ال ددالل؛ أل دده مددل األفلددنل فددد )ا ددقالل( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده 
الام ددل، ال ددال مو ددي للمجهددالل، الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي 

هددما ًا  ، الجددنو  نئددا الفنعددلمحددل  فددل  نئددا فنعددل، الو ددي الفلددل المهددن ج للمجهددالل
 .(5)متوًس 

 .[الفلل +  نئا الفنعل )ا   مالوالل(]الصورة الثالثة: 
 .    ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:

فد )الحودل( الدالاال حد ف عبف،ال)حودل( فلدل مدن  مو دي علدا الفدتح، ال دال 
مو ي للمجهالل، ال)من( ا   مالوالل ومل ا )الذي( مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  فدل 

                                      
 .228/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (1)

 .8/ 91 ال ال البن ا،  (2)

 .229/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (3)

 .22/ 92 ال ال المبففال،  (4)

 .211/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال ول أحمهلل هلل الاش،  (5)

 .10/ 100 ال ال اللنهللان ،  (6)
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 نئدددا فنعدددل، الالجملدددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل فدددي محدددل جددد  ملبالفدددل علدددا الجملدددل التدددي 
 .(1)مالوالالً  نً ا م الفلل المنهي للمجهالل، الجنو  نئا الفنعل قولهن، فو ي

 .[الفلل +  نئا الفنعل )هما  م تت (]الصورة الرابعة: 
 .   ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فددد )كددال ( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، ال ددال مو ددي للمجهددالل، ال نئددا الفنعددل 
، الالتنو للتا ام ح ف مو ي علا ال دكالل، الالجملدل ال زًا تقهللا ه:  ياهما  م تت  جال 

 اً ال نئدا الفنعدل هدما   ،محل لهن مل ا ع اا تف ا ال، القهلل جنو الفلدل مو ادًن للمجهدالل
 .(3)اً م تت  

 .   ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

الفددتح، ال ددال فددد )الحقدد ( الددالاال حدد ف عبددف، ال)حددا( فلددل مددن  مو ددي علددا 
مو ي للمجهالل، ال نئا الفنعدل هدما  م دتت  جدالزًا تقدهللا ه:  دي، الالتدنو للتا ادم حد ف 
مو ي علا ال كالل، الالجملل مل الفلل ال نئا الفنعل ملبالفل علا التف دا ال ال محدل 

 اً ال نئدددا الفنعدددل هدددما   ،لهدددن مدددل ا عددد اا، القدددهلل جدددنو الفلدددل المنهدددي مو ادددًن للمجهدددالل
 .(5)اً م تت  

 .   ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:

ددد هلل( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفدددتح، ال دددال مو دددي للمجهدددالل، ال نئدددا الفنعدددل فدددد )م 
زًا تقددهللا ه:  ددي، الالتددنو للتا اددم حدد ف مو ددي علددا ال ددكالل، الالجملددل اهددما  م ددتت  جددال 

                                      
 .212/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (1)

 .1/ 91 ال ال التكالا ،  (2)

 .291ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب: (3)

 .2/ 92 ال ال اال شقنا،  (4)

 .122ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب،  (5)

 .2/ 92 ال ال اال شقنا،  (6)
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مل الفلل ال نئدا الفنعدل ال محدل لهدن مدل ا عد اا تف دا ال، القدهلل جدنو الفلدل المنهدي 
 .(1)مو اًن للمجهالل ال نئا الفنعل هما  م تت 

 .[الفلل +  نئا الفنعل )مل ف ون هنفل(]الصورة الخامسة: 
 .       ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

علددددا األلددددف  المقددددهلل ال لهددددملفددددد )ت تلددددا( فلددددل مهددددن ج م فددددالج العسمددددل  فلدددده ا
المقودددال ال م دددل مدددل ظهال  دددن التلدددذ ، ال دددال مو دددي للمجهدددالل، ال)علاددده( جدددن  المجددد ال  
متللا ونلفلل )تتلا(، ال)آانت ن(  نئا فنعل م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، الالجملدل مدل 
الفلدددل ال نئدددا الفنعدددل فدددي محدددل جددد  مهدددنف اللاددده، ال)آادددن ( مهدددنف، ال) دددن( هدددما  

اللادده، فجددنو الفلددل مو اددًن للمجهددالل  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  مهددنف
 .(3)ال نئا الفنعل مل ف ون هنفل

 .   ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

تل( فلل من  مو ي علا الفتح، ال ال مو دي للمجهدالل، ال)أودحنا(  نئدا فد )ق  
 ال  فنعددل م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال ددال مهددنف، ال)األاددهللالهلل( مهددنف اللادده مجدد

العسمدددل جددد ه الك ددد ال، الالجملدددل مدددل الفلدددل ال نئدددا الفنعدددل ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا 
 .(5)ا تئ نفال، فجنو الفلل مو اًن للمجهالل ال نئا الفنعل مل ف  ون هنفل

 .[الفلل +  نئا الفنعل شوه جملل )جن  المج ال (]الصورة السادسة: 
 .      ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .122ك ا  المال الي، ب، ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن   (1)

 .92/12 ال ال المبففال،  (2)

 .2021/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)

 .2/ 92 ال ال الو الي،  (4)

 .289/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (5)

 .19/ 19 ال ال ال وا،  (6)
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فدددد )ادددال ( ظددد ف زمدددنل م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل ودددهللل، ال دددال مهدددنف، 
ال)ادددد فخ( فلددددل مهددددن ج م فددددالج العسمددددل  فلدددده الهددددمل، ال ددددال مو ددددي للمجهددددالل، ال)فددددي 
الودددال ( )فددددي( حددد ف جدددد  مو دددي علددددا ال دددكالل، ال)الوددددال ( ا ددد  مجدددد ال  ودددد )فددددي( 

الالمجددد ال  متللدددا ومحدددذالف  نئدددا فنعدددل، الالجملدددل مدددل العسمدددل جددد ه الك ددد ال، الالجدددن  
فجددنو الفلددل مو اددًن للمجهددالل ال نئددا  الفلددل ال نئددا الفنعددل فددي محددل جدد  مهددنف اللادده،

 .(1)الفنعل شوه جملل مل الجن  الالمج ال 
 .   ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فد )الجيو( الدالاال حد ف عبدف، ال)جديو( فلدل مدن  مو دي علدا الفتحدل، ال دال 
مو ددي للمجهددالل، ال)االمئددذ( )اددال ( ظدد ف زمددنل م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل متللددا 
وددد )جدديو( ال ددال مهددنف، ال)الذ( مهددنف اللادده مجدد ال  ونلك دد ال، ال)وجهدد  ( الوددنو حدد ف 

ج مدددل الوددد ف، جددد ، ال)جهددد  ( ا ددد  مجددد ال  ونلودددنو العسمدددل جددد ه الفتحدددل، أل ددده مم دددال 
 الالجملدددل مدددل الفلدددل ال نئدددا الفنعدددل الالجدددن  الالمجددد ال  متللدددا ومحدددذالف  نئدددا فنعدددل، 

ملبالفل علا الجملل التي قولهن، فجنو الفلل مو اًن للمجهدالل ال نئدا الفنعدل شدوه جملدل 
 .(3)مل الجن  الالمج ال 

 .[الفلل )محذالف( +  نئا الفنعل )مذكال (]الصورة السابعة: 
 .   ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

مددن  هفددد )الجوددنل(  نئددا فنعددل م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل لفلددل محددذالف اف دد  
ولددهلله الالتقددهللا : )الذا   ددا   الجوددنل(، الالجملددل مددل الفلددل المحددذالف ال نئددا الفنعددل فددي 
 محدددددل جددددد  مهدددددنف اللاددددده، فجدددددنو الفلدددددل المو دددددي للمجهدددددالل محدددددذالفًن ال نئدددددا الفنعدددددل 

 .(5)مذكال 
                                      

ا ظ  المجتوي مل مشكل الع اا الق آل، أحمهلل ول محمدهلل الاد اب، أودال ودسل، ال نشد : مجمدل الملدا فهدهلل، المهللا دل الم دال ال،  د ل ال شد   (1)
 .1209/ 2 د، 1221

 .22/ 98 ال ال الفج ،  (2)

 .20/221ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل، محمالهلل ول عوهلل ال حا  الونفي،  (3)

 .2/ 91 ال ال التكالا ،  (4)

 .222/ 20 م جل  نوا، ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل، محمالهلل ول عوهلل ال حا  ونفي، (5)
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 .   ﴾ (1)﴿القالله تلنلا: 

مددن  هفددد )الوحددن (  نئددا فنعددل م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل لفلددل محددذالف اف دد  
ولددهلله، الالجملددل مددل الفلددل المحددذالف ال نئددا الفنعددل فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، فجددنو 

 .(2)الفلل المو ي للمجهالل محذالفًن ال نئا الفنعل مذكال 
 .[الفلل +  نئا الفنعل )جملل ا مال(]الصورة الثامنة: 

 .       ﴾ (3)﴿ قنل تلنلا:

، ال دددال مو دددي للمجهدددالل،  فلددده الهدددمل قدددنل( فلدددل مهدددن ج م فدددالج العسمدددلفدددد )ا  
ال كالل، ال)ذا( ا   الشن ال مو ي علا ال دكالل فدي ال) ذا( ) ن( ح ف ت واه مو ي علا 

محدددل  فدددل موتدددهللأ، ال)الدددذي( ا ددد  مالودددالل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل اوددد ، 
الالجملدددل مدددل الموتدددهللأ الالاوددد  فدددي محدددل  فدددل  نئدددا فنعدددل، الالجملدددل مدددل الفلدددل ال نئدددا 
الفنعدل ال محدل لهدن مددل ا عد اا ملبالفدل علددا الجملدل التدي قولهددن، فجدنو الفلدل مو اددًن 

 .(4)للمجهالل ال نئا الفنعل جملل ا مال

 .[الفعل + نائب الفاعل + المفعول به]النمط الثاني: 
 ال هلل  ذا ال مب علا الوال  اآلتال:

الفلددددل +  نئددددا الفنعددددل )هددددما  م ددددتت ( + المفلددددالل ودددده ]: الصةةةةورة األولةةةةى
 .[)مل ف ون هنفل(
 .      ﴾ (5)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .2/ 92 ال ال اال فبن ،  (1)

 .291ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (2)

 .11/ 92 ال ال المبففال،  (3)

 .20/212 ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل، محمالهلل ول عوهلل ال حا  الونفي، (4)

 .10/ 92 ال ال اال شقنا، (5)



132 

 

فددد )أالتددي( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، ال ددال مو ددي للمجهددالل، ال نئددا الفنعددل 
هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل مددل الفلددل ال نئددا الفنعددل ال محددل لهددن مددل 
ا عدد اا وددلل المالوددالل، ال)كتنودده( مفلددالل ودده ثددنل م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، 

ما  متوددل مو ددي علددا الهدد  فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، ال ددال مهددنف، الالهددنو هدد
فدددددال هلل الفلدددددل مو ادددددًن للمجهدددددالل ال نئدددددا الفنعدددددل هدددددما  م دددددتت  الالمفلدددددالل وددددده ملددددد ف 

 .(1)ون هنفل
الفلددددل +  نئددددا الفنعددددل )هددددما  متوددددل( + المفلددددالل ودددده ]: الصةةةةورة الثانيةةةةة

 .[)مل ف ون هنفل(
 .      ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فددد )لادد الا( الددس  حدد ف تللاددل الجدد  مو ددي علددا الك دد ال، ال)ادد الا( فلددل مهددن ج 
م والا ود )أل( مهم ال ولهلل الس  العسمل  ودوه حدذف ال دالل، الالاال الجمنعدل هدما  

ن مدددل متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل  نئدددا فنعدددل، الالجملدددل ال محدددل لهددد
ا ع اا ولل المالوالل الح في )أل(،ال)أل( الالفلدل فدي تاالادل مودهلل  فدي محدل جد  
ودددنلس ، الالجدددن  الالمجددد ال  متللدددا ونلفلدددل )اودددهلل (، ال)أعمدددنله ( مفلدددالل وددده م ودددالا 
العسمل  ووه الفتحل، ال)أعمنل( مهدنف، ال) د ( هدما  متودل مو دي علدا ال دكالل 

الل الالفنعدددل هدددما  متودددل ال فدددي محدددل جددد  مهدددنف اللاددده، فجدددنو الفلدددل مو ادددًن للمجهددد
 .(3)المفلالل وه مل ف ون هنفل

                                      
 .222/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (1)

 .1/ 88 ال ال الزلزلل،  (2)

 .2122/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)
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 المنفية.الخبريةالجملة

مدددن ال ، ال ال"(1)ألل الكدددس  المدددن الثودددن  أال  فدددي"لددده؛  دددال شدددب  الكدددس  كال فدددي: "
، فدددإل كدددنل ا ثودددن  تحقادددا (2)الفلدددل"ا جدددز  ودددس، ال دددال عودددن ال عدددل ا اودددن  عدددل تددد ا 

ثون  شيو جهللاهلل، لذا قنلالا: " فا  الشيو  فادًن: الكس  التقهللا ه فنل في الزالل من قهلل ق ال الاة
 .(3)أزلته"

وددل هلل  دد  أهللالاتدده مالزعددل علددا الال حددنال قددهللامًن لدد  اهلل  ددالا ال فددي فددي وددنا الاحددهلل، 
أوالاا ال حدال الذلدا تولدًن لللسمدل ا ع اوادل التدي تحدهللثهن أهللاال ال فدي، فهلل  دالا )لدال( مدل 
كددنل الأاالاتهدددن، الهلل  ددد  )لدددل( هدددمل  الاوددا الفلدددل المهدددن ج، الهلل  ددد  )لددد ( هدددمل 

ال ( هدمل ودنا الم فالعدن  أحان دًن،  -الل -ال -جالاز  الفلدل المهدن ج، الهلل  د  )مدن
هددمل الم وددالون ، فدداهللالا  ال فددي  ددذه لكددل م هددن ااتونودده العملدده،  الأحان ددًن أادد ا

فتادددددتب )لددددد ( ال)لدددددل( ونلفلدددددل المهدددددن ج، التادددددتب )لدددددال( و فدددددي الجملدددددل اال دددددمال 
ماتلددف األ ددنلاا فددي الل واددل، متلددهللهلل  ،كثادد  الددهللال ال فددي الكددس ، فددنل في "(4)الالفللاددل
هلل ل م فددد هللًا لتلددد ف الكدددنل جدددهللا ًا أل اددد -ا فدددي ودددنلح ف، الونلفلدددل، الونال ددد  -األهللالا 

 .(5)أ الاعه الأ نلاوه" اونئوه، التماز
 

  

                                      
الفهددل الودد ا ا ، ال نشدد : هللا  الحاددنو الكتددا الل واددل، الو  ددنل فددي علددال  القدد آل، أوددال عوددهلل ار وددهلل  الددهللال الز كشددي، تحقاددا: محمددهلل أوددال  (1)

 .331/ 2 ، البولل األاللا، 1913 - د 1336  ل ال ش  

 .314الج جن ي، ب:  عوهللالقن  التل افن ،  (2)

  ، البولدددددل األاللدددددا،1983 - دددددد 1423األفلدددددنل، علدددددي ودددددل جلفددددد  ودددددل علدددددي الودددددقلي، ال نشددددد : هللا  علددددد  الكتدددددا،  ددددد ل ال شددددد   (3)
3 /218. 

  ، 2212مودددددد ،  دددددد ل ال شدددددد   -ا ظدددددد  الحاددددددنو ال حددددددال، الودددددد ا ا  موددددددبفا، ال نشدددددد  مؤ  ددددددل   ددددددهللاالي للددددددتلل  الالثقنفددددددل، القددددددن  ال  (4)
 .19، 18ب: 

 .18ب: الم جل  ف ه، ا ظ   (5)
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 أوال: الجملة الخبرية االسمية البسيطة المنفية:

ونلمل ا اللغالي الذي ات تدا علاده الاهدالج ل ظدن  ملدال ال تكالل الجملل م فال 
 - فددا الجملددل اال ددمال وددد )ومددن، الت  (1)فددي تلددا الجملددل الال حددال تكددالل موددهلل ال ودداهللاال  فددي

ل -الال  .(2)الال ( مل األهللالا  الم كون  -ال ل( مل األهللالا  المف هللا ، ال )لال -الاة
 البسيطة.النفي بة )ال( النافية الداخلة على الجملة االسمية  -1

هللاللتهدن علدا ال فدي، قدنل الذا هللال  )ال( علدا المل فدل أ ملد  لفظدًن الوقاد  فدي 
أعلدد  أل الملددن ف ال تجدد ي مجدد ا ال كدد ال فددي  ددذا الوددنا؛ ألل )ال( ال تلمددل  دداوالاه: "

الال اح دل أل تدهللال " :، الاد ا اودل ال د اي أ ده اجدا تك ا  دن، فاقدالل(3)"فدي مل فدل أودهللاً 
تقددهلل  فادده )ال( فددإل كدد    )ال( ادد  ملبالفددل علددا كددس  فقددهلل )ال( علددا مل فددل موتددهللأال ر

 .(4)جنز"
ال فددي وددد )ال( المهملددل الهللاالددل علددا الجملددل اال ددمال فددي )جددزو عدد (   مددب الجددنو

 :كمن الي
 .[أداة نفي + مبتدأ )معرفة( + الخبر]النمط األول: 

 اآلتال: الالجنو علا الوال  
 .[ال + موتهللأ )هما  م فول( + الاو  ]الوال ال األاللا: 

 .     ﴾ (5)﴿ قنل تلنلا:

فدددد )الال( الددددالاال حددد ف عبددددف، )ال( حدددد ف  فدددي مو ددددي علدددا ال ددددكالل، ال)أ ددددت ( 
هدددما  م فودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل موتدددهللأ، ال)عنودددهللالل( اوددد  م فدددالج 

 ه جمل مذك   نل ، الالجملل ال محل لهن مل ا عد اا ملبالفدل العسمل  فله الالاال؛ أل
                                      

 .312مل أ  ا  اللغل، الو ا ا  أ ال، ب: ا ظ   (1)

 .114في ال حال الل وي قالاعهلل التبواا، مههللي المازالمي، ب: ا ظ   (2)
 .296/ 2الكتنا،  (3)

 .392/ 1األوالل في ال حال،  (4)

 .3/ 129 ال ال الكنف الل،  (5)
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علدددا الجملدددل التدددي قولهدددن، فجدددنو  الجملدددل م فادددل وحددد ف ال فدددي )ال( المهملدددل، الالموتدددهللأ 
 .(1)هما  م فول فهال مل فل

 .     ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

ح ف  في مو ي علا ال كالل، ال)أ ن( هدما  فد )الال( الالاال ح ف عبف، )ال( 
م فوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل موتددهللأ، ال)عنوددهلل( اودد  م فددالج العسمددل  فلدده 
الهمل الظن  ال، الالجملل ملبالفل علا جملل جالاا ال دهللاو )ال أعودهلل( ال محدل لهدن مدل 

فجددنو  الجملددل م فاددل وحدد ف ال فددي )ال( المهملددل، الالموتددهللأ هددما  م فوددل  ،ا عدد اا
 .(3)هال مل فلف
 )ما( النافية للجملة االسمية. -2

)من( ح ف مدل حد الف ال فدي التدي تدهللال علدا الجملدل اال دمال، فهدي فدي لغدل 
أ دددل الحجدددنز ت فدددل الموتدددهللأ الت ودددا الاوددد ، الأعملهدددن ولددد  ال حدددنال كدددد )لدددال(؛ أل هدددن 

 أشوه  )لال( مل الجهال: 
 كس من ل في الحنل. أل )من( ال)لال( -األالل
هللال علدا الموتدهللأ الالاود ، التدهللال )الودنو( فدي او  دن كمدن تدهللال )من( ت -الثن ي
 ، ال ي: (5)، المل ال حنال مل اشت ب  عمنلهن  ش الب(4)في او  لال

 أال اتقهلل  او  ن علا ا مهن.  -1

 أال ا ق  او  ن وإال. -2

 أال اقل ولهلل ن )الل( الزائهللال. -3

 .«من بلنما زاهلل  آكل»أال اتقهلل  ملمالل او  ن علا ا مهن،  حال:  -4

                                      
 .213، ب: ه، أوي عوهلل ار الح ال اول انلالاا ظ  الع اا ثسثال  ال ال مل الق آل الك ا  (1)

 .4/ 129 ال ال الكنف الل،  (2)

 .213ب:  م جل  نوا،، هالا، أوي عوهلل ار الح ال اول انلا ظ  الع اا ثسثال  ال ال مل الق آل الك ا  (3)
 .128. الا ظ  أ  ا  الل وال، أوال الو كن  األ ون ي، ب: 228/ 1ا ظ  المقتوهلل في ش ح ا اهنح، عوهلل القن   الج جن ي،  (4)

 .220، 228، 229/ 1ا ظ   مل الهالامل في ش ح جمل الجالامل، جسل الهللال عوهلل ال حمل ال االبي،  (5)
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 تتك  .أال  -1

 فإل ل  اتحقا ش ب مل  ذه الش الب وبل عملهن 
ال دل(  - هدن فدي لهجدته  مجد ا )أمدنال أمن التماماالل فاهملالل عملهن  ذا، الاج   

كددذلا، لددذا كددنل القاددنل أال تلمددل فددي هن الهللااللهددن علددا الجملددل الفللاددل للددهلل  ااتونودد
(، الال اكدالل فاده ن( كد )لدالأل ه لال وفلل، اللال )م، قنل  اوالاه: "(1)الجملل اال مال

 .(2)الهمن "
 الجنو  )من( ال نفال علا األ منب اآلتال: 

 .[أداة نفي + مبتدأ )معرفة( + الخبر]النمط األول: 
 .[من + ا مهن )هما  م فول( + او  ن]الوال ال األاللا: 

 .     ﴾ (3)﴿ قنل تلنلا:

الالاال ح ف عبدف، )مدن( حد ف  فدي ال دي عنملدل عمدل )لدال(، ) دال( فد )المن( 
هدددما  م فودددل مو دددي علدددا الفدددتح فدددي محدددل  فدددل ا ددد  )مدددن(، ال)علدددا الغادددا( جدددن  
المجدددد ال  متللددددا وددددد )هدددد ال(، ال)وهدددد ال( الوددددنو زائددددهللال، )هدددد ال( اودددد  )مددددن( م فددددالج 
ال، العسمددل  فلدده الهددمل المقددهلل ال م ددل مددل ظهال  ددن اشددتغنل المحددل وح كددل الجدد  الزائددهلل

الجملدل م فادل وداهللاال   الالجملل مل )من( الا مهن ملبالفل علا الجملل التي قولهدن، فجدنو
 .(4)ال في )من( الا مهن هما  م فول ال ال مل فل

 .    ﴾ (5)﴿ قنل تلنلا:

 فد )المن( الالاال حد ف عبدف، )مدن( حد ف  فدي ال دي عنملدل عمدل )لدال(، ) د (
هما  م فودل مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  فدل ا د  )مدن(، ال)ع هدن( جدن  المجد ال  

                                      
 .120. الا ظ  أ  ا  الل وال، أوال الو كن  األ ون ي، ب: 21/ 1ا ظ  الكتنا،  اوالاه،  (1)

 .21/ 1، الكتنا (2)

 .22/ 91 ال ال التكالا ،  (3)

 .2002/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (4)

 .11/ 92 ال ال اال فبن ،  (5)
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متللا ون د  الفنعدل ودد )ردنئوال(، ال)وغدنئوال( الودنو زائدهللال، )ردنئوال( اود  )مدن( مجد ال  
ونلانو لفظًن م والا محًس؛ أل ه جمل مدذك   دنل ، الالجملدل مدل )مدن( الا دمهن ال محدل 

الجملددل م فاددل ودداهللاال ال فددي   التددي قولهددن، فجددنولهددن مددل ا عدد اا ملبالفددل علددا الجملددل 
 .(1))من( الا مهن هما  م فول فهال مل فل

 .   ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فد )المن( الالاال ح ف عبف، )من( ح ف  في ال ي عنملل عمل )لدال(، ال) دال( 
الودنو حد ف زائدهلل هما  م فول مو ي علا الفتح في محل  فدل ا د  )مدن(، ال)ودنلهزل( 

مو دددي علدددا ال دددكالل ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا، ال)الهدددزل( اوددد  )مدددن( مجددد ال  لفظدددًن 
ونلك  ال م والا محًس، العسمل  ووه الفتحل المقهلل ال م ل مل ظهال  ن اشدتغنل المحدل 

الجملددل م فاددل ودداهللاال ال فددي )مددن( الا ددمهن هددما    وح كددل حدد ف الجدد  الزائددهللال،  فجددنو
 .(3)م فول فهال مل فل

 .[من + ا مهن )مل ف ون هنفل( + او  ن]: رة الثانيةالصو 
 .   ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

فدددد )المدددن( الدددالاال حدددد ف عبدددف، )مدددن( حددد ف  فددددي ال دددي عنملدددل عمدددل )لددددال(، 
ال)ودددنحا( ا ددد  )مدددن( م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، ال دددال مهدددنف، ال)كددد ( هدددما  

محددل جدد  مهددنف اللادده، ال)ومج ددالل( الوددنو حدد ف جدد   متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي
زائهللال مو ي علا الك د ، ال)مج دالل( اود  )مدن( مجد ال  لفظدًن م ودالا محدًس، العسمدل 
 ودددوه الفتحدددل المقدددهلل ال م دددل مدددل ظهال  دددن اشدددتغنل المحدددل وح كدددل حددد ف الجددد  الزائدددهللال، 

                                      
 .111ا ظ  الملال في الع اا الق آل الك ا ، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (1)

 .12/ 91 ال ال البن ا،  (2)

 .12/210 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (3)

 .22/ 91التكالا ،  ال ال (4)
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 فددي ال الاالالجملددل مددل )مددن( الا ددمهن ملبالفددل علددا مددن قولهددن، فجددنو  الجملددل م فاددل ودداهلل
 .(1))من( الا مهن مل ف ون هنفل

 .[أداة نفي + مبتدأ + الخبر )شبه جملة(]النمط الثاني: 
 .[من + او  مقهلل  )جن  المج ال ( + موتهللأ مؤا ]الوال ال األاللا: 

 .      ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

مو ددي علدا ال ددكالل، ال)ألحدهلل( الددس  حد ف جدد  الدالاال عنبفددل، )مدن( حدد ف  فدي 
مو ي علا الك  ، ال)أحهلل( ا   مج ال  ونلس  العسمدل جد ه الك د ال، الالجدن  الالمجد ال  
متللددا ومحدددذالف اوددد  مقددهلل ، ال)ع دددهلله( ظددد ف مكدددنل م وددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل 
متللدددا ومحدددذالف حدددنل، ال دددال مهدددنف، الالهدددنو هدددما  متودددل مو دددي علدددا الهددد  فدددي 

، ال)مددل( حدد ف جدد  زائددهلل مو ددي علددا ال ددكالل، ال) لمددل( ا دد  محددل جدد  مهددنف اللادده
مج ال  ودد )مدل( لفظدًن م فدالج محدًس علدا أ ده موتدهللأ، العسمدل  فلده الهدمل المقدهلل ال م دل 

 ددن اشددتلنل المحددل وح كددل حدد ف الجدد  الزائددهللال، الالجملددل مددل الموتددهللأ الالاودد  ال مددل ظه  
فددي )مددن( الالاودد  شددوه   الجملددل م فاددل ودداهللاال ال وملبالفددل علددا الجمددل التددي قولهددن، فجددن

 .(3)جملل مل الجن  الالمج ال  متقهلل  علا الموتهللأ

 ثانيًا: الجملة الخبرية االسمية الموسعة المنفية.
 )ليس( النافية للجملة االسمية.  -1

فددي الجملددل ب، الا ددتلمل ل فددي الحددنل، الع ددهللمن ت )لددال( فلددل مددن  جنمددهلل  ددنق
الع اودددددي فدددددي  ك دددددي الجملدددددل اال دددددمال ودددددد )لدددددال( اودددددحا هللادددددالل  دددددذه األهللاال تغااددددد  

ا  دد نهللاال، حاددم ابلددا علددا )الم دد هلل اللادده( فددي الت كاددا ال حددالي )ا دد  لددال( الاكددالل 
الابلدا علدا )الم د هلل( ودد )اود  لدال( الاكدالل م ودالوًن، ال ودا )الم د هلل(  دال  ،م فالعنً 

                                      
 .2002/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (1)

 .18/ 82 ال اللال،  ال  (2)

 .10/202ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (3)
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التغااددد  الالاهدددح ع دددهلل ال فدددي ودددد )لدددال(، الاوقدددا  دددذا التغااددد  ونقادددًن ال اتغاددد  حتدددا مدددل 
 .  (1)ود )الال( أال ا ي عل مل نه ومهنمل ح ف اال تفهن  ا تقن  ال في

القهلل ااتلف ال حنال في فللاتهن فذ ا اول  شدن  اللدا أ هدن فلدل ال ا ود ف ال دال 
)الح دددل فدددي )لدددال( أل "، التدددوله  الفددد او مدددل الكدددالفاال، حادددم اقدددالل: (2) أي الجمهدددال 

اللد  « د نل د  الل»، ألل )لال( فلل اقول المهدم  كقاللدا: «لال وقنئ  أاالا»تقالل: 
 .  (3)"اكل ذلا في )من(

المددد ه  مدددل قدددنل وح فادددل )لدددال( المددد ه  اودددل ال ددد اي الأودددال علدددا الفن  دددي فقدددهلل 
 .(4)جللال ن وم زلل )من(

، الع ددددهلل هللااللهددددن علددددا الجملددددل اال ددددمال الو ددددابل (ال)لددددال( مددددل أاددددالا  )كددددنل
تتحددالل اللددا جملددل ا ددمال مال ددلل، اللمددن كن دد   نفاددل للسقددل ا  دد نهلل وددال الموتددهللأ الاودد ه 
فقهلل آث    ذه الهلل ا دل جلدل )لدال( مدل ال دنئل  فدي الجملدل اال دمال المال دلل، اللدذلا 

 ل  تهلل ل مل أاالتهن في الفول األالل.
 ال هلل  الجملل اال مال المال لل في )جزو ع ( علا األ منب اآلتال:

 .[أداة نفي + مبتدأ )معرفة( + الخبر]النمط األول: 
 .[+ او  نلال+ ا مهن )هما  متول( ]الصورة األولى: 

 .   ﴾ (5)﴿ قنل تلنلا:

فد )ل د ( فلدل مدن   دنقب مو دي علدا ال دكالل، الالتدنو هدما  متودل مو دي 
علددا الهدد  فددي محددل  فددل ا دد  )لددال(، ال)علدداه ( جددن  المجدد ال ، ال)وم دداب ( الوددنو 

                                      
 .282 ، ب: 2002ا ظ  و نو الجملل الل وال، محمهلل حمن ل عوهلل اللباف، ال نش : هللا  ر اا، القن  ال،   ل ال ش   (1)

 .212/ 1الا ظ  ش ح اول عقال، اول عقال عوهلل ار ول عوهلل الحمل اللقالي،  .291/ 1ا ظ  مغ ي اللواا عل كتا األعن اا،  (2)

 .22/ 2ملن ي الق آل،  (3)

. الا ظدد  شدد ح اوددل 291/ 1 موددهلل   ددنوا، ا ظدد  مغ ددي اللواددا عددل كتددا األعن اددا، جمددنل الددهللال وددل محمددهلل وددل  شددن  األ وددن ي، (4)
 .212/ 1 ا،موهلل   نو عقال، اول عقال عوهلل ار ول عوهلل الحمل اللقالي،

 .22/ 99 ال ال الغنشال،  (5)
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المقدهلل ال م دل مدل ظهال  دن زائهللال، )م اب ( او  )لال( م والا العسمل  ودوه الفتحدل 
الجملددل م فاددل ودداهللاال ال فددي )لددال(   اشددتغنل المحددل وح كددل حدد ف الجدد  الزائددهلل، فجددنو

 .(1)الا مهن هما  متول

 استعمال النفي مع )كان(. -2

 .[أداة نفي + كان+ اسمها )معرفة( + خبرها]النمط األول: 
 الال هلل علا الوال  اآلتال: 

 .[مالوالل( + او  ن ) ك ال(  ل  + كنل + ا مهن )ا   ]الصورة األولى: 
        ﴿ قددددددنل تلددددددنلا:

    ﴾ (2). 

)اكدل( فلدل مهدن ج  دنقب  فد )ل ( ح ف  في الجز  القلا مو ي علا ال كالل،
مجدزال  وددد )لدد ( العسمدل جزمدده ال ددكالل الدذي حدد ا اللددا الك د  م لددًن اللتقددنو ال ددنك ال، 

 فددل ا دد  )اكددل(، ال)كفدد الا( فلددل  ال)الددذال( ا دد  مالوددالل مو ددي علددا الفددتح فددي محددل
مو ددي علددا الهدد  الالددالاال فنعلدده، الالجملددل وددلل المالوددالل، ال)مددل أ ددل( جدددن   مددن 

ل مددددل الاال الجمنعدددددل، ال)أ ددددل( مهددددنف، ال)الكتدددددنا( المجدددد ال  متللددددا ومحدددددذالف حددددن
مهنف اللاه مج ال  ون هنفل العسمل ج ه الك  ال، ال)الالمش كال( الالاال حد ف عبدف 

ا د  ملبدالف علا)أ دل( مجد ال  العسمدل جد ه الادنو؛  مو ي علدا الفدتح، ال)المشد كال(
أل دده جمددل مددذك   ددنل ، ال)م فكددال( اودد  )اكددل( م وددالا العسمددل  وددوه الاددنو؛ أل دده 

مددددذك   دددنل ، الالجملددددل مدددل )اكددددل( الا ددددمهن الاو  دددن ال محددددل لهدددن مددددل ا عدددد اا  جمدددل

                                      
 .2018/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (1)

 .1/ 89 ال ال الوا ل،  (2)
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اوتهللائاددل، فجددنو  الجملددل م فاددل ودداهللاال ال فددي الجنزمددل )لدد ( الا دد  )كددنل( ا دد  مالوددالل 
 .(1)الاو  ن  ك ال

 .[ل  + كنل + او  ن )مقهلل ( + ا مهن )مؤا (  ]الصورة الثانية: 
 .     ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فد )الل ( الالاال ح ف عبف، ال)ل ( ح ف  في الجز  القلا مو ي علدا ال دكالل، 
المجددد ال   )اكدددل( فلدددل مهدددن ج  دددنقب مجدددزال  ودددد )لددد ( العسمدددل جزمددده ال دددكالل، جدددن 

ًا( اود  )اكدل( مقدهلل  م ودالا العسمدل  ودوه متللا ومحدذالف حدنل مدل )كفدؤًا(، ال)كفدؤ 
م فالج العسمل  فله الهمل، الالجملل ملبالفدل علدا  الفتحل، ال)أحهلل( ا   )اكل( مؤا 

الجملدددل التدددي قولهدددن، فجدددنو  الجملدددل م فادددل وددداهللاال ال فدددي )لددد ( ال او  دددن مقدددهلل  الا دددمهن 
 .(3)مؤا 

  

                                      
 .210/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عوهلل الهللعنل الآا الل،  (1)

 .2/ 112 ال ال ا اسب،  (2)

الهللال أوال ال حنا الو ا ا  ول محمهلل ال فنق دي، تحقادا: حدنت  ودنلح الهدنمل، ال نشد : ا ظ  المجاهلل في الع اا الق آل المجاهلل، و  نل  (3)
 .222هللا  اول الجال ي، البولل األاللا، 
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 اجلملة الفعلية املنفية
 

ال( ال مدددن األهللاتدددنل األودددالتنل فدددي  - فدددا الجملدددل الفللادددل وددداهللالا  ال فدددي )مدددنت  
لدل(، ولد  أهللالا  ال فدي مشدت كل ودال  فدي  -لمدن -ل  -ال في، الم كون ، ال ي: )لال

ل -الال -الجملددددل الفللاددددل  ال فددددي الجملددددل اال ددددمال، ال ددددال )مددددن مددددل األهللالا   -ال ددددل -الاة
المفد هللا ، ال)لددال( مدل األهللالا  الم كوددن ، الولهدهن اددنب و فدي الجملددل الفللادل فقددب 

 .(1)اللل(  -اللمن - ال ال: )ل
علدددا  (جدددزو عددد )القدددهلل جدددنو  أهللالا  ال فدددي ال دددنوقل ل فدددي الجملدددل الفللادددل فدددي  

 ال حال اآلتي: 
 )ما( النافية للجملة الفعلية.  -1

)من( ح ف مل ح الف ال في تهللال علدا الجملدل الفللادل التدي فللهدن مدن  فدس 
قددنل: لقددهلل فلددل ذا ال فددي الددزمل المنهددي، اقددالل  دداوالاه: "تددؤث  فددي ح كددل و نئدده، ال ددي ت

، (3)، ال ي ال تؤث  في لفظ الفلل، التؤث  فاده مدل ال نحادل المل الادل(2)فإل  فاه من فلل"
ذا قددنل: لهللاللددل علددا الحددنل، اقددالل  دداوالاه: "التددهللال علددا الفلددل المهددن ج فتالودده ل الاة

، ال  ددنا مددل ال حددنال مددل اقددالل (4) ددال فددي حددنل فلددل، فددإل  فادده مددن افلددل" ددال افلددل، أي 
هللالدد  علددا الفلددل المهددن ج جددنز هللاللتهددن علددا اال ددتقونل، الال أل  ددذا وددال )مددن( الذا 

 .(5)القالل  هلل علاه الذا ل  تكل   نا ق ا ل تهللل علا ذلا
 )ال( النافية للجملة الفعلية.  -2

الال تلمددل فادده مددل حاددم اللفددظ الال أ هددن تفاددهلل  ،تددهللال )ال( علددا الفلددل المنهددي
  ددن، فمدد ه  مددل ادد ا تك ا  ددن المدد ه  ال فددي مددل حاددم الهللاللددل، الال حددنال ماتلفددالل فددي تك ا

                                      
 .119ا ظ  في ال حال الل وي قالاعهلل التبواا، مههللي المازالمي، ب:  (1)

 .111/ 2الكتنا،   (2)

 .228ب: ، ل وي  قهلل التالجاه، مههللي المازالميا ظ  في ال حال ال (3)

 .111/ 2 موهلل   نوا، الكتنا، (4)

 .228ا ظ  الج ا الهللا ي في ح الف الملن ي، أوال محمهلل وهلل  الهللال ح ل ول قن  ، ب:  (5)
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لحددددددنل ، الت ددددددتلمل )ال( ل فددددددي الفلددددددل المهددددددن ج الددددددهللال علددددددا ا(1)مددددددل اجاددددددز تك ا  ددددددن
 .(2)اكل الفلل الاقلن ف فا ه  ال افلل"الذا قنل:  ال افلل الل  الاال تقونل، فاقالل  اوالاه: "

 )لم( النافية للجملة الفعلية. -3

التحاللده للمنهدي،  حدال: ح ف ماتب ونلدهللاالل علدا الفلدل المهدن ج فتجزمده 
، فدددإل هللادددل علاهدددن حددد ف جدددز  )لددد ( ت قدددل مل دددا «مدددن قدددن  زادددهلل»، ت ادددهلل «لددد  اقددد  زادددهلل»

 .(3)«الل ل  تبق  »اال تقونل، تقالل: 
القدددهلل ت  دددوا )لددد ( وددداهللالا  الشددد ب فتدددؤث  فدددي الدددزمل، فودددهللال مدددل أل اتحدددالل اللدددا 

ال اجدددالز ، الال ادددؤث  الشددد ب فدددي عملهدددن؛ أل ددده (4)المنهدددي اودددوح هللااًل علدددا الم دددتقول
 .(5)الفول وا هن الوال الفلل الال ه ال ال

 )لن( النافية للجملة الفعلية.   -4
لدددل المهدددن ج ولدددهلل ن، اقدددالل )لدددل( حددد ف  فدددي، ال ودددا الا دددتقونل، ت ودددا الف

، المددل ال حددنال مددل ذ ددا اللددا أ هددن (6)ا قددنل  ددالف افلددل فددإل  فادده لددل افلددل"الذ دداوالاه: "
ل(، ال ي تفاهلل تاكاهلل ال في كولم   اللقدهلل أجمدل ال حدنال علدا ال فدي ودد )لدل( "، (7)مل )ال، الاة

، الذ دا اودل  شدن  ودال (8)ونلغ ولهده  فجللهدن لتااادهلل ال فدي" آكهلل مل ال في ود )ال(، ول
 .(9))لل( لال ح ف م كا، الال تفاهلل تالكاهلل ال في

 

                                      
 .281ا ظ  الج ا الهللا ي في ح الف الملن ي، أوال محمهلل وهلل  الهللال ح ل ول قن  ، ب:  (1)

 .111/ 2الكتنا،  (2)

لو دددنل،  ددد ل ال شددد   –ا ظددد  الودددنحوي فدددي فقددده اللغدددل، أودددي الح دددال أحمدددهلل ودددل فدددن ل زك ادددن، ال نشددد : هللا  الكتدددا الللمادددل، واددد ال   (3)
 .22/ 2. الا ظ  ش ح المفول، اول الاش، 120 ، البولل األاللا، ب: 1881 - د 1219

 .22/ 2ا ظ  ش ح المفول، اول الاش،  (4)

 .218ب:  موهلل   نوا، لن ي، أوال محمهلل وهلل  الهللال ح ل ول قن  ،ا ظ  الج ا الهللا ي في ح الف الم (5)

 .111/ 2 موهلل   نوا،الكتنا،  (6)

 .202/ 1 ،ا ع اا، أوي الفتح عثمنل ول ج يا ظ     و نعل  (7)

 .192مل أ  ا  اللغل، الو ا ا  أ ال، ب:  (8)

 .212ا ظ  مغ ي اللواا عل كتا األعن اا، ب:  (9)
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 )لما( النافية للجملة الفعلية. -5

اللدده تحتددهللال )لمددن( ال نفاددل علددا الجملددل الفللاددل ذا  الفلددل المهددن ج فتجزمدده ال 
"الذا اللددا المنهددي، اقددالل  دداوالاه: " ، الادد ا ولدد  (1)قددنل: قددهلل فلددل فددإل  فادده  لمددن افلددل 

ال حددنال أ هددن م كوددل أوددلهن )لدد ( ال )مددن( زاددهلل  علاهددن )مددن(، فلدد  اتغادد  عملهددن الددذي  ددال 
 .  (3)، الثمل ف الا وا هن الوال )ل ( ت ناللتهن كتا ال حال ونلل  (2)الجز 

 عل الالزمأوال: نفي الجملة الفعلية ذات الف
 نفي الفعل المكتفي بفاعله.  -1

 ال هلل  في الفلل السز  المكتفي وفنعله في اآلان  الك امل علا ال حال التنلي:

 .[أداة نفي + فعل + الفاعل ]النمط األول: 
 .[أهللاال  في  + فلل + الفنعل )هما  متول( ] :الصورة األولى

 .      ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

فدد )ال( ح ف  في مو ي علا ال كالل، ال)ا جهللالل( فلل مهن ج العسمدل  فلده 
ثودددال  ال دددالل؛ أل ددده مدددل األفلدددنل الام دددل، الالاال الجمنعدددل هدددما  متودددل مو دددي علدددا 

فجدنو   ،ال كالل في محل  فل فنعل، الالجملدل جدالاا )الذا( ال محدل لهدن مدل ا عد اا
 (5)ملل م فال واهللاال ال في )ال( الالفنعل هما  متول.الج

 .[ا  م تت ( مأهللاال  في  + فلل + الفنعل )ه] :الصورة الثانية
 .     ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .111/ 2الكتنا،  (1)

 .22/ 2ا ظ  ش ح المفول، اول الاش،  (2)

. الا ظد  مغ دي اللوادا عدل كتدا 180: 199مدن ي، ب: . ا ظ  ملدن ي الحد الف لل  222/ 2 موهلل   نوا،  اوالاه، ا ظ  الكتنا، (3)
 .218: 211 موهلل   نوا، األعن اا، جسل الهللال أوال محمهلل ول  شن  األ ون ي،

 .21/ 92 ال ال اال شقنا،  (4)

 .282/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (5)

 .12/ 92 ال ال اال شقنا،  (6)
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فددددد )لددددل( حددد ف  فددددي ال ودددا الا ددددتقونل مو دددي علددددا ال دددكالل، ال)احددددال ( فلددددل 
العسمدل  ودوه الفتحدل، الالفنعدل هدما  م دتت  جدالازًا تقدهللا ه: مهن ج م والا ود )لل( 

 ال، الالجملل فدي محدل  فدل اود  )أل( الماففدل مدل الثقدل، فجدنو  الجملدل م فادل وداهللاال 
 .(1)ال في )لل( الالفنعل هما  م تت .

 .      ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

 دمل( فلدل مهدن ج م فدالج العسمدل علدا ال دكالل، ال)ا   ح ف  فدي مو دي فدد )ال(
 فلدده الهددمل، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل 
في محل ج  وفل  لمن قولهن، فجدنو  الجملدل م فادل وداهللاال ال فدي )ال( الالفنعدل هدما  

 .(3)م تت .
 .    ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

فددددد )لددد ( حددد ف  فدددي الجدددز  القلدددا مو دددي علدددا ال دددكالل، ال)اللددد ( فلدددل مهدددن ج 
العسمددل جزمدده ال ددكالل، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  م فددالج مجددزال  وددد )لدد (

 ددال، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا وددلل المالوددالل، فجددنو  
 (5)لفنعل هما  م تت الجملل م فال واهللاال ال في )ل ( الا

 .[أهللاال  في  + فلل + الفنعل ) ك ال( ] :الصورة الثالثة
 .     ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:

ح ف  في مو ي علا ال كالل، ال)الذا( فلدل مهدن ج م فدالج العسمدل  )ال()فدد 
م والا العسمدل  ودوه الفتحدل، ال دال مهدنف،  فله الهمل، ال)عذاوه( مفلالل مبلا 

                                      
 .2028/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (1)

 .1/ 99 ال ال الغنشال،  (2)

 .221/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (3)

 .2/ 81الللا،   ال ال (4)

 .212، ب: ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي (5)

 .29/ 98 ال ال الفج ،  (6)
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الالهدددنو هدددما  متودددل مو دددي علدددا الهددد  فدددي محدددل جددد  مهدددنف اللاددده، )أحدددهلل( فنعدددل 
م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا 

 .(1)ا تئ نفال، فجنو  الجملل م فال واهللاال ال في )ال( الالفنعل  ك ال.
 .    ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

)الال( الددالاال حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتح، ال)ال( حدد ف  فددي مو ددي علددا )فدددد 
ال كالل، ال)االثا( فلدل مهدن ج م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، ال)الثنقده( مفلدالل مبلدا 
م والا العسمل  ووه الفتحل، ال ال مهنف، الالهنو هما  متول مو ي علا الهد  

  مهددنف اللادده، )أحددهلل( فنعددل م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، الالجملددل مددل فددي محددل جدد
الفلددل الالفنعددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا ملبالفددل علددا الجملددل التددي قولهددن، فجددنو  

 .(3)الجملل م فال واهللاال ال في )ال( الالفنعل  ك ال.
 نفي الفعل المتعدي لمفعوله بحرف الجر. -2

 :ال مب التنليال هلل علا 

 .[أداة نفي + فعل + الفاعل+ الجار والمجرور ]النمط األول: 
أهللاال  فددددي  + فلددددل + الفنعددددل )هددددما  متوددددل( + الجددددن  ] :الصةةةةورة األولةةةةى

 .[الالمج ال 
         ﴿ قددددنل تلددددنلا:

     ﴾ (4). 

فدددد )لدد ( حدد ف  فددي الجددز  القلددا مو ددي علددا ال ددكالل، ال)اتالوددالا( فلددل مهددن ج 
مجزال  ود )ل ( العسمل جزمه حدذف ال دالل؛ أل ده مدل األفلدنل الام دل، ال الاال الجمنعدل 

                                      
 .122ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (1)

 .28/ 98 ال ال الفج ،  (2)

 122ب: م جل  نوا،  ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، (3)

 .10/ 92 ال ال الو الي  (4)
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بالفدل علدا ودلل ملهما  متول مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  فدل فنعدل، الالجملدل 
ال)فلهدددد ( الفددددنو الاقلددددل فددددي اودددد  )الل(؛ ألل ا ددددمهن )الددددذال( ا دددد  المالوددددالل )فت ددددالا(، 

مالوالل، ال ال اشوه الش ب في الغمال  الا وهن ، الالس  ح ف ج  مو ي علا الفدتح، 
ال) دد ( هدددما  متودددل مو دددي علددا ال دددكالل فدددي محدددل جدد  ودددنلس ، الالجدددن  الالمجددد ال  

الجملددل م فاددل ودداهللاال ال فددي   )عددذاا(، فجددنو متللددا ومحددذالف اودد  مقددهلل  علددا الموتددهللأ
 .(1))ل ( الالفنعل هما  متول الالمفلالل وه جنو را  مونش 

 .     ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

هدالل( ( حد ف  فدي مو دي علدا ال دكالل، ال)تحفدد )الال( الالاال ح ف عبدف، )ال
العسمددل  فلدده ثوددال  ال ددالل؛ أل دده مددل األفلددنل الام ددل، ال الددالاال فلددل مهددن ج م فددالج 

هما  متول مو ي علا ال كالل في محل  فل فنعل، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل ال 
محل لهن مل ا ع اا ملبالفل علدا الجملدل التدي قولهدن، ال)علدا بلدن ( )علدا( حد ف 

الك د ال، الالجدن  ج  مو ي علا ال كالل، ال)بلن ( ا   مج ال  ود )علدا( العسمدل جد ه 
هالل(، ال)بلن ( مهدنف، ال)الم دكال( مهدنف اللاده ونلفلل في )تح الالمج ال  متللا

مجدد ال  العسمددل جدد ه الك دد ال، فجددنو  الجملددل م فاددل ودداهللاال ال فددي )ال( الالفنعددل هددما  
 .(3)متول الالمفلالل وه را  مونش 

أهللاال  فددددي  + فلددددل + الفنعددددل )هددددما  م ددددتت ( + الجددددن  ] :الصةةةةورة الثانيةةةةة
 .[ج ال الالم

 .      ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

فدددد )ثدد ( حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتح، )ال( حدد ف  فددي مو ددي علددا ال ددكالل، 
ال)امددال ( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل الهددمل، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه: 

                                      
 .2028/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (1)

 .20/ 98 ال ال الفج ،  (2)

الع اا الق آل، ألوي جلفد  أحمدهلل ودل محمدهلل ودل ال دمنعال ال حدنل، تحقادا: ز اد  ردنزي ز دهلل، ال نشد  عدنل  الكتدا،  د ل ال شد  ا ظ   (3)
 .2/222 ، البولل الثن ال، 1892 - د 1202

 .12/ 91 ال ال األعلا،  (4)
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ال محدل لهدن مدل ا عد اا، )فاهدن( )فدي(   ال، الالجملل ملبالفل علا الجملل التدي قولهدن
حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، ال) ددن( هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل 
جدد  وددد )فددي(، الالجددن  الالمجدد ال  متللددا وددد )امددال (، فجددنو  الجملددل م فاددل ودداهللاال ال فددي 

 .(1))ال( الالفنعل هما  م تت  الالمفلالل وه جنو را  مونش 
 .     ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فدددد )الال( الددالاال حدد ف عبددف، )ال( حدد ف  فددي مو ددي علددا ال ددكالل، ال)احدد ( 
فلل مهن ج م فالج العسمل  فله الهدمل، الالفنعدل هدما  م دتت  جدالازًا تقدهللا ه:  دال.، 

ولهدن الالجملل مل الفلل الالفنعل ال محل لهدن مدل ا عد اا ملبالفدل علدا الجملدل التدي ق
ولل المالوالل، ال)علا بلن ( )علا( ح ف ج  مو دي علدا ال دكالل، ال)بلدن ( ا د  
مجددد ال  ودددد )علدددا( العسمدددل جددد ه الك ددد ال، الالجدددن  الالمجددد ال  متللدددا ونلفلدددل )احددد (، 
ال)بلددن ( مهدددنف، ال)الم ددكال( مهدددنف اللاددده مجدد ال  العسمدددل جدد ه الك ددد ال، فجدددنو  

 .(3)الالمفلالل وه را  مونش  الجملل م فال واهللاال ال في )ال( الالفنعل هما  م تت 
أهللاال  فدددي  + فلدددل + الجدددن  الالمجددد ال  + الفنعدددل )ملددد ف ] :الصةةةورة الثالثةةةة

 .[ون هنفل(
 .      ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

فد )المن( الالاال ح ف عبف، )من( ح ف  في مو ي علا ال دكالل، )اغ دي( فلدل 
للثقل، )ع ه( )عل( ح ف ج  مو ي علدا  الم فالج العسمل  فله الهمل المقهلل   مهن ج

ال دددكالل، الالهدددنو هدددما  متودددل مو دددي علدددا الهددد  فدددي محدددل جددد  ودددد )عدددل(، الالجدددن  
الالمجد ال  متللدا ونلفلددل )اغ دي(، ال)منلده( )مددنل( فنعدل م فدالج العسمددل  فلده الهددمل، 

                                      
 .211/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (1)

 .2 /101  ال ال المنعالل، (2)

 .282/ 10الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال ول أحمهلل هلل الاش،  (3)

 .11 /82  ال ال اللال، (4)
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لهن ال محدل لهدن مدل ا عد اا، الالجملل مل الفلل الالفنعل ملبالفل علا الجملل التي قو
ال)منل( مهنف، الالهنو هما  متول مو ي علا الهد  فدي محدل جد  مهدنف اللاده، 
فجددنو  الجملددل م فاددل ودداهللاال ال فددي )مددن( الالمفلددالل ودده رادد  مونشدد  متقددهلل  علددا الفنعددل، 

 .(1)الالفنعل مل ف ون هنفل
 .      ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فددد )مددن( حدد ف  فددي مو ددي علددا ال ددكالل، )أر ددا( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح 
المقدددهلل  علدددا األلدددف م دددل مدددل ظهال  دددن التلدددذ ، )ع ددده( )عدددل( حددد ف جددد  مو دددي علدددا 
ال دددكالل، الالهدددنو هدددما  متودددل مو دددي علدددا الهددد  فدددي محدددل جددد  ودددد )عدددل(، الالجدددن  

م فدالج العسمددل  فلده الهددمل، الالمجد ال  متللدا ونلفلددل )اغ دي(، ال)منلده( )مددنل( فنعدل 
الالجملدددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا ا دددتئ نفال، ال)مدددنل( مهدددنف، 
الالهددنو هددما  متوددل مو ددي علددا الهدد  فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، فجددنو  الجملددل 
م فاددل ودداهللاال ال فددي )مددن( الالمفلددالل ودده رادد  مونشدد  متقددهلل  علددا الفنعددل، الالفنعددل ملدد ف 

 .(3)ون هنفل

 : نفي الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي بنفسه لمفعول واحد.ثانياً 
 الال هلل  علا األ منب اآلتال:

 .[أداة نفي + فعل + فاعل + مفعول به ]النمط األول: 
 .[أهللاال  في  + فلل + الفنعل )هما  متول( + المفلالل وه] :الصورة األولى

 .     ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .111 ، أوي عوهلل ار الح ال ول انلالاه، ب: ا ظ  الع اا ثسثال  ال ال مل الق آل الك ا (1)

 .2 /111  ال ال الم هلل، (2)

 .102ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (3)

 .21/ 19 ال ال ال وا،  (4)
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فد )ال( ح ف  في مو ي علا ال دكالل، ال)ا جدالل( فلدل مهدن ج م فدالج العسمدل 
 فله ثوال  ال الل؛ أل ه مل األفلنل الام ل، الالاال الجمنعل هما  متول مو دي علدا 
ال كالل في محل  فل فنعل، الالجملل مل الفلل الالفنعل في محل  وا او  )كدنل(، 

العسمل  ووه الفتحل، فجنو  الجملل م فال وداهللاال ال فدي ال)ح نون( مفلالل وه م والا 
 .(1))ال( الالفنعل هما  متول

 .     ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فد )ال( ح ف  في مو ي علا ال كالل، ال)تك مالل( فلل مهن ج م فدالج العسمدل 
الام ل، الالاال الجمنعل هما  متول مو دي علدا  فله ثوال  ال الل؛ أل ه مل األفلنل 

ال دكالل فدي محددل  فدل فنعددل، الالجملدل مدل الفلددل الالفنعدل ا ددتئ نفال، ال)الاتدا ( مفلددالل 
ودده م وددالا العسمدددل  وددوه الفتحدددل، فجددنو  الجملدددل م فاددل وددداهللاال ال فددي )ال( الالفنعدددل 

 .(3)هما  متول
 .[( + المفلالل وهأهللاال  في  + فلل + الفنعل )هما  م تت ] :الصورة الثانية

 .     ﴾(4)﴿ قنل تلنلا:

مو ي علدا ال دكالل،  الجز  القلا ( ح ف  فيلمن، ال)ح ف  هللج الزج ( كسفد )
، الالفنعدددل مهددن ج مجدددزال  وددد )لمدددن( العسمدددل جزمدده حدددذف حدد ف الللدددل( فلدددل اقدد ال)

هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ال، الالجملل مل الفلل الالفنعل ال محدل لهدن مدل ا عد اا 
ا ددد  مالودددالل ومل دددا )الدددذي( مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  ودددا ( مدددن، ال)تللالادددل

 .(5)( الالفنعل هما  م تت لمنمفلالل وه ، فجنو  الجملل م فال واهللاال ال في )

                                      
 ..22، 22ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (1)

 .18/ 98 ال ال الفج ،  (2)

 .222/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا  أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (3)

 .22/ 90، عول ال ال  (4)

 .22ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (5)
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 .   ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

ال)ال( حدد ف  فددي مو ددي علددا  ،الفددنو حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتح( فددسفددد )
ال كالل، ال)اانف( فلل مهن ج م فالج العسمل  فلده الهدمل، الالفنعدل هدما  م دتت  

ال محدل لهدن مدل ا عد اا ملبالفدل علدا جالازًا تقهللا ه:  ال، الالجملل مل الفلل الالفنعدل 
ال)عقون ن( مفلدالل وده م ودالا العسمدل  ودوه الفتحدل المقدهلل ال م دل ، الجملل التي قولهن 

مل ظهال  ن التلذ ، ال ال مهنف، ال) ن( هما  متول مو ي علا ال كالل فدي محدل 
 .(2)ج  مهنف اللاه، فجنو  الجملل م فال واهللاال ال في )ال( الالفنعل هما  م تت 

 .    ﴾ (3)﴿ قنل تلنلا:

ال)أعوددهلل( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  ،فددد )ال( حدد ف  فددي مو ددي علددا ال ددكالل
 فله الهمل، الالفنعل هما  م تت  الجالوًن تقهللا ه: أ ن، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل ال 
محددل لهددن مددل ا عدد اا، ال)مددن( ا دد  مالوددالل ومل ددا )الددذي( مو ددي علددا ال ددكالل فددي 

 فددددي )ال( الالفنعددددل هددددما  محددددل  وددددا مفلددددالل ودددده، فجددددنو  الجملددددل م فاددددل ودددداهللاال ال
 .(4)م تت 

 .[اعل+ الجار والمجرور + المفعول بهأداة نفي + فعل + الف]النمط الثاني: 
 .[نعل + جن  المج ال  + المفلالل وه أهللاال  في  + فلل + الف] :الصورة األولى

 .         ﴾(5)﴿ قنل تلنلا:

فددد )ال( حدد ف  فددي مو ددي علددا ال ددكالل، ال)تملددا( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل 
 فله الهمل، ال) فل( فنعل م فالج العسمل  فله الهدمل، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل 

                                      
 .11/ 81 ال ال الشمل،  (1)

مكتوددل هللا  الزمددنل،  الكتددنا الف اددهلل فددي العدد اا القدد آل المجاددهلل، الم تجددا الهمددهللا ي، تحقاددا: محمددهلل  ظددن  الددهللال الفتدداح، ال نشدد :ا ظدد   (2)
  .210/ 1 ، البولل األاللا، 2001 - د 1221ال لالهللال،   ل ال ش :  -المهللا ل الم ال ال

 .2/ 108 ال ال الكنف الل،  (3)

 .212، ب: ه ، أوي عوهلل ار الح ال ول انلالاا ظ  الع اا ثسثال  ال ال مل الق آل الك ا (4)

 .18/ 92 ال ال اال فبن ،  (5)



113 

 

فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، ال)لدد فل( الددس  حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، ال) فددل( 
العسمدل جد ه الك د ال، الالجدن  الالمجد ال  متللدا ودد )تملدا(، ال)شدائًن( ا   مج ال  ونلس  

 .(1)جملل م فال واهللاال ال في )ال( مفلالل وه م والا العسمل  ووه الفتحل، فجنو  ال
تول(+ جن  المجد ال  أهللاال  في  + فلل + الفنعل )هما  م] :الصورة الثانية

 .[+ المفلالل وه
        ﴿ قددددنل تلددددنلا:

  ﴾ (2).  

فد )ال( ح ف  في مو ي علا ال كالل، ال)املكالل( فلل مهدن ج م فدالج العسمدل 
 فله ثوال  ال الل؛ أل ه مل األفلنل الام ل، الالاال الجمنعل هما  متول مو دي علدا 

فددي محددل  فددل اودد  موتددهللأ ال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل 
الهدنو هدما  متودل مو دي ، ال)م ه( )مدل( حد ف جد  مو دي علدا ال دكالل، ال )ال حمل(

علا ال كالل فدي محدل جد  ودد )مدل(، الالجدن  الالمجد ال  متللدا وددنلفلل فدي )املكدالل(، 
جملل م فال وداهللاال ال فدي ال)ابنون( مفلالل وه م والا العسمل  ووه الفتحل، فجنو  ال

 .(3))ال(

 ثالثا: نفي الجملة الفعلية ذات الفعل المبني للمجهول.
 :ال مب اآلتي ظه   ت اكاا  ذه الجملل علا

 .[أداة نفي + الفعل + نائب فعل]النمط األول: 
 .[أهللاال  في  + الفلل +  نئا الفنعل )هما  متول(] :الصورة األولى

 .    ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:
                                      

 .221/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، احمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (1)

 .21/ 19 ال ال ال وا،  (2)

 .228/ 10  الع اا الق آل الوان ه، محاي الهللال هلل الاش، ا ظ (3)

 .22/ 92 ال ال المبففال،  (4)
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فد )المن( الالاال للحدنل، )مدن( حد ف  فدي مو دي علدا ال دكالل، ال)أ   دلالا( )أ   دل( 
فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الهددد ، ال دددال مو دددي للمجهدددالل، الالاال الجمنعدددل هدددما  متودددل 
مو دي علددا ال دكالل فددي محدل  فددل  نئدا فنعددل، الالجملدل مددل الفلدل ال نئددا الفنعدل فددي 

)حددنفظال(، فجددنو  محددل  وددا حددنل، )علدداه ( جددن  المجدد ال  متللددا ون دد  الفنعددل 
 .(1) نئا الفنعل هما  متولال الجملل م فال واهللاال ال في )من( الالفلل مو ي للمجهالل 

 .[أهللاال  في  + الفلل +  نئا الفنعل )هما  م تت (] :الصورة الثانية
 .    ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

ال دددكالل، ال)ا اللدددهلل( فلدددل فدددد )لددد (  الثن ادددل حددد ف  فدددي الجدددز  القلدددا مو دددي علدددا 
مهددن ج مجددزال  وددد )لدد ( العسمددل جزمدده ال ددكالل، ال ددال مو ددي للمجهددالل، ال نئددا فنعددل 
هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل مددل الفلددل ال نئددا الفنعددل ملبالفددل علددا مددن 
قولهددن، فجددنو  الجملددل م فاددل ودداهللاال ال فدددي )لدد ( الالفلددل مو ددي للمجهددالل ال نئددا الفنعدددل 

 .(3)هما  م تت 
 .[أهللاال  في  + الفلل +  نئا الفنعل )مل ف ون هنفل(] :لصورة الثالثةا

 .      ﴾ (4)﴿: قنل تلنلا

فددد )التددي( ا دد  مالوددالل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  وددفل ثن اددل لددد )ال  ( 
و ي علا ال دكالل، ال)ا الدا( فلدل مهدن ج التي قولهن، ال)ل (  ح ف  في الجز  القلا م

مجددزال  ودددد )لدد ( العسمدددل جزمدده ال دددكالل، ال دددال مو ددي للمجهدددالل، ال)مثلهددن(  نئدددا فنعدددل 
الهددددمل، الالجملدددل مدددل الفلدددل ال نئددددا الفنعدددل ال محدددل لهدددن مددددل   فلددده م فدددالج العسمدددل

ا ع اا ولل المالوالل، ال)مثل( مهنف، الالهنو هما  متودل مو دي علدا ال دكالل 

                                      
 .219/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال ول أحمهلل هلل الاش،  (1)

 .2/ 112 ال ال ا اسب،  (2)

 .222ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (3)

 .9/ 98 ال ال الفج ،  (4)
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اللاه، )فدي الدوسهلل( جدن  المجد ال  متللدا وفلدل )االدا(، فجدنو   في محل ج  مهنف
الجملددددددل م فاددددددل ودددددداهللاال ال فددددددي )لدددددد ( الالفلددددددل مو ددددددي للمجهددددددالل ال نئددددددا الفنعددددددل ملدددددد ف 

 .(1)ون هنفل
 .[أهللاال  في  + الفلل +  نئا الفنعل ) ك ال(] :الصورة الرابعة

  .    ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فدد )ال( حد ف  فدي مو دي علدا ال ددكالل، ال)ت دمل( فلدل مهدن ج م فدالج العسمددل 
 فلدددده الهددددمل الظددددن  ال، ال ددددالمو ي للمجهددددالل، ال)فاهددددن( )فددددي( حدددد ف جدددد  مو ددددي علددددا 
ال ددكالل، ال) ددن( هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  وددد )فددي(، الالجددن  

العسمدددددل  فلددددده الالمجدددد ال  متللدددددا وددددددنلفلل )ت ددددمل(، ال)ال رادددددل(  نئدددددا فنعددددل م فدددددالج 
 .(3)الهمل، فجنو  الجملل م فال واهللاال ال في )ال(  نئا الفنعل  ك ال

                                      
  .228، 229/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (1)
 .11/ 99 ال ال الغنشال،  (2)

 .291/ 1ا ظ  الف اهلل في الع اا الق آل المجاهلل، الم تجا الهمذا ي،  (3)
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 اجلملة اخلربية املؤكدة.
 

الكدددهلل اللقدددهلل الاللهدددهلل أالثقدده الالهمدددزال فاددده لغدددل اقدددنل التالكاددهلل فدددي أودددل اللغدددل  ددال: "
، فنلتالكادهلل تدنول (1)شدهللهللته التالكدهلل األمد "أالكهللته الأكهللته الآكهللته الاكنهللًا، الونلالاال أفوح أي 

ادؤتا وده فدي الجملدل لغدد   تثواد  فكد ال ملا دل فدي  فددل المانبدا التقالاتهدن  زالدل مددن 
فدي الجملددل فال ددي: الاكددالل  ،(2)علدا وذ  دده مدل شددكالا، الا تدزاج مددن انلجده مددل شدوهن 

، العلددا  ددذا  جددهلل أل التالكاددهلل لدده بدد ا (3)ا  دد نهلل الددذي تدد  وددال ب فددي الجملددل"تالكاددهلل "
التالكادددهلل ودددد  :ماتلفددل، مثدددل: التالكادددهلل المل دددالي الاللفظدددي، القدددهلل اكدددالل التالكادددهلل ودددنألهللاال مثدددل

حدد الف الزاددنهللال، القددهلل اكددالل وغادد  أهللاال مثددل بدد ا )الل( أال )أل(، القددهلل اكددالل وحدد ف مددل 
اا ، كمدددن القدددهلل اكدددالل التالكادددهلل ودددنلتك ا ، كدددذلا اكدددالل تالكادددهلل الجملدددل أاهدددًن التقدددهللا  الالتدددا

 .(4)وا لالا القو ، الهما  الفول...الرا ه

 .ةالجملة االسمية البسيطة المؤكدتراكيب  :أوالً 
عسقددل ا  دد نهلل الجملددل التددي هللالدد  علاهددن أهللاال مددل األهللالا  التددي تؤكددهلل ال ددي: "

لمجدد هلل ا اوددن  المجدد هلل الونلمقنوددل تلددهلل الجملددل  ، الذا كن دد  الجملددل(5)وددال الموتددهللأ الاودد ه"
اال ددمال شددكًس مددل أشددكنل التالكاددهلل، لمددن تفاددهلله مددل ثوددال  الحكدد  أال الالوددف، فددإل ذلددا 

                                      
 .2802/ 1، مهلل ول مك   ول م ظال ل نل الل ا، مح  (1)

. الفددي 221/ 2. الا ظدد  شد ح المفوددل، الوددل الدداش، 121/ 1ا ظد  المفوددل فددي ودد لل ا عدد اا، أودال القن دد  محمددالهلل الزماشدد ي،  (2)
 .222المي، ب: ال حال الل وي  قهلل التالجاه، مههللي الماز 

 .121في ال حال الل وي قالاعهلل التبواا، مههلل المازالمي، ب:  (3)

 ، البولدل األاللدا، 1882ا ظ  أ لالا التالكاهلل في الق آل الك ا ، محمهلل ح ال أوال الفتالح، ال نش : مكتول لو دنل، واد ال ،  د ل ال شد   (4)
 .8ب: 

لغددل القدد آل الكدد ا  فددي  ددال ال ال ددال ، هلل ا ددل فددي الت كاددا ال حددالي، وددو ي الودد ا ا  ال دداهلل، ال نشدد : هللا  المل فددل الجنملاددل، مودد ،  دد ل  (5)
 .121 ، ب: 1882 - د 1212ال ش  
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ا مال الجملل كمن تكالل في ا ثودن  لتاكادهلل ا ثودن ، الل: " (1)جلل علمنو اللغل اقاللالل
 .(2)كالل لتاكاهلل ال في ال  في التاكاهلل"فكذا في ال في ا
 لجملل اال مال مؤكهللال علا ال حال التنلي:الجنو  ا

 توكيد الجملة االسمية البسيطة بأسلوب القصر. -1

، (3)القودد  ب اقددل مددل ب ائددف التالكاددهلل، الابلددا علادده ال حددنال ونال ددتث نو المفدد  
ثددد  الم دددتث ا م ددده تدددن اًل اكدددالل محدددذالفًن، التدددن اًل اكدددالل مدددذكال ًا، فدددنألالل قدددنل ال ددداالبي: "

مدل قولده مدل  فدل أال  ودا أال جد  وح فده، لتف اغده اج ي علا ح دا مدن اقتهداه اللن
المددن »، «المددن هدد و   الال زاددهللاً »، ال«مددن قددن  الال زاددهلل  »لدده، الالجددالهلل)الال( ك ددقالبهن،  حددال: 

المدددددن فدددددي »، [144آل عمددددد ال: ] ﴾...    ﴿، «مددددد    الال وزادددددهلل

ال الا لددددزا ، الفددددي عدددد ف ، ال ددددال فددددي عدددد ف اللغددددالاال  ددددال الحددددول (4)"«الددددهللا  الال عمدددد  
الاقدهلل   ،الوسراال تاواب أم  وآا  وب اا ماوالول، الافاهلل القو  الاجنز الكس 

المل ددا وجملددل الاحددهللال وددهللاًل مددل جملتددال، الامكددل الكددس  الاقدد  ه فددي الددذ ل، الا فددي عددل 
 .  (5)الذ ل كل ال كن  الشا

 القصر بالنفي واالستثناء. - أ
 ال هلل القو  الاال تث نو  علا  ال مب اآلتي:

 .[أداة نفي + إال + مستثنى]النمط األول: 
 .[(+ الموتهللأ )هما  م فول(+ الال + الاو  ) ك ال̊ لال ]: الصورة األولى

                                      
 ددن ال، ق دد  اللغددل هلل ا ددل الظافاددل أل ددلالا التالكاددهلل فددي القدد آل الكدد ا ، عنئشددل عواددزال، )  ددنلل هللكتددال اال، كلاددل اآلهللاا الالللددال  ا  ا ظدد   (1)

 .88 ، ب: 2008 –  2009الل وال الآهللاوهن، جنملل ونت ل، الجزائ ،   ل 

 .1121/ 1، الكفالمي، أوال الوقنو كتنا الكلان  (2)

 .11/ 2. الا ظ  ش ح المفول، الول الاش، 200/ 1األوالل في ال حال، اول ال  اي،  ا ظ  (3)

 .221/ 2ل عوهلل ال حمل ال االبي،  مل الهالامل في ش ح جمل الجالامل، جسل الهللا (4)

ا ظ  ا اهنح في علال  الوسرل، للاباا القزالا ي، ش ح التللاا: محمهلل عوهلل المد ل  افدنجي، ال نشد : هللا  الجودل، واد ال ، البولدل  (5)
 .200. ال ا ظ  قالاعهلل ال حال الل وي في هالو  ظ ال ال ظ ،   نو حماهلل الوانتي، ب: 2/ 2الثنلثل، المجلهلل األالل، 
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 .     ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

( حدد ف  فددي مو ددي علددا ال ددكالل ومل ددا )مددن(، ال) ددال( هددما  م فوددل ̊فددد )الل
الفدددتح فدددي محدددل  فدددل موتدددهللأ، ال)الال( حددد ف حوددد  مو دددي علدددا ال دددكالل، مو دددي علدددا 

 .(2)ال)ذك ( او  م فالج العسمل  فله الهمل، الالجملل مل الموتهللأ الالاو  ا تئ نفال
 القصر بة )إنما(. - ب

( المكفالفدل عددل اللمدل ال)مدن( الكنفددل، فمدل ا جمددنج َّ)ال مدن( ال دي م كوددل مدل )الل
لجملددددل اال ددددمال الالفللاددددل علددددا حددددهلل  ن ددددا الفددددنهللال مل ددددا القودددد ، ال ددددي تددددهللال علددددا ا

 .(3) الاو

 .[إنما + المبتدأ )معرفة( + الخبر]:النمط األولى
 .[ال من + الموتهللأ )هما  م فول( + الاو ]:الصورة األولى

   .    ﴾ (4)﴿ :قنل تلنلا

متللقدل وكدس  محددذالف تقدهللا ه : ال ت تودلوال ن فإ مدن  دي زجدد ال فدد )فإ مدن( الفدنو 
( حدد ف مشددوه ونلفلددل مكفالفددل وددد )مددن( الكنفددل ال َّحدد ف مو ددي علددا الفددتح، ال)اللالاحددهللال، 

محل لهن مل ا ع اا، ال) ي( هما  م فول مو ي علا الفدتح فدي محدل  فدل موتدهللأ، 
ل م فالعددل العسمددل ، ال)الاحددهللال( وددفالهددملال)زجدد ال( اودد  الموتددهللأ م فددالج العسمددل  فلدده 

 .(5) فلهن الهمل
 .     ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .21/ 91ال ال التكالا ،   (1)

 .281/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال ول أحمهلل هلل الاش،  (2)

 ، البولددل الثنلثددل، 1881 - ددد 1219ا ظدد  ال حددال الشددنفي، محمددالهلل ح دد ي مغنل ددل، ال نشدد : مؤ  ددل ال  ددنلل، وادد ال ،  دد ل ال شدد   (3)
 .222ب: 

 .12/ 18 ال ال ال نزعن ،  (4)

 .212/ 10الوان ه، محاي الهللال هلل الاش، ا ظ  الع اا الق آل  (5)

 .22/ 18 ال ال ال نزعن ،  (6)
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( حددد ف مشدددوه ونلفلدددل مكفالفدددل ودددد )مدددن( الكنفدددل ال محدددل لهدددن مدددل َّفدددد )ال مدددن( )الل
ا عدد اا، ال)أ دد ( هددما  م فوددل مو ددي علددا الفددتح فددي محددل  فددل موتددهللأ، ال)م ددذ ( 

الموتهللأ م فالج العسمل  فله الهدمل، الالجملدل مدل الموتدهللأ الالاود  ال محدل لهدن مدل او  
مل دا )الدذي( مو دي علدا ا ع اا تللالال، ال)م ذ (  مهدنف، ال)مدل( ا د  مالودالل و

فدددي محدددل جددد  مهدددنف اللاددده، الالجملدددل مدددل الموتدددهللأ الالاوددد  ال محدددل لهدددن مدددل ال دددكالل 
 .(1)ا ع اا ا تئ نفال

 بسيطة بضمير الفصل.توكيد الجملة االسمية ال -2

اشت ب ال حالاالل أل اكالل الفول مدل الهدمنئ  الم فودلل الم فالعدل المالهدل؛ 
ألل فاددده هددد ا مدددل التالكادددهلل، الا دددماه ولهددده  )عمدددنهللًا(، المدددل مالاهدددله أل اقدددل ودددال 
الموتهللأ الالاو ، أال وال ملماللي )الل( الأاالاتهن، فالل  أل من ولهلله او  لمدن قولده، اللدال 

 ماته فوًس.الوفًن له، ال ذا  وا ت 
الاجدددا أل اكدددالل مبنوقدددًن لمدددن قولددده الفددد اهللًا أال تث ادددل أال جملدددًن، التدددذكا ًا التا اثدددًن، 
الأرلا الظل أل ال محل لده مدل ا عد اا، المد ه  مدل ال اجللده فودًس، ودل موتدهللأ المدن 
ولهلله او  له، الاألكثد  فدي مالاهدله أل اداتي ودال ملد فتال أال اجدالز أل اتلداله مدن شدنوه 

 . (2)له )أل(، فإذا القل ولهلله  ك ال فهال موتهللأ المن ولهلله او  لهالمل فل ممن ال اهللا
 القهلل جنو هما  الفول مؤكهللًا مهمالل الجملل اال مال علا األ منب اآلتال:

 .[المبتدأ )معرفة( + ضمير الفصل + الخبر )معرفة(]:النمط األول
 الجنو علا الوال  التنلال:

 .[الفول + الاو  )مل فل(الموتهللأ )ا   الشن ال( + هما  ]:الصورة األولى
 .    ﴾ (3)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .222/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (1)

 .282ا ظ  الجملل الاو ال في  ه  الوسرل )هلل ا ل  حالال(، علي عوهلل الفتنح محي الشم ي، ب:  (2)

 .21/ 90 ال ال عول،  (3)
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فددد )أاللئدددا( )أالالو( ا ددد  الشدددن ال مو دددي علدددا الك ددد  فدددي محدددل  فدددل موتدددهللأ، ) ددد (  
م لدًن اللتقدنو  دنك ال ال محدل  هما  فول مو ي علا ال كالل الدذي حد ا اللدا الهد 

فقددهلل ال هلل الموتددهللأ )ا دد   ،مددل ا عدد اا، ال)الكفدد ال( اودد  م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل لدده
الشددن ال( ال ددال مل فددل، ال ) دد ( هددما  فوددل، ال الاودد  )الكفدد ال( ملدد ف وددال فهددال مل فددل 

 .(1)أاهنً 
الموتددددهللأ )ا دددد  اشددددن ال( + هددددما  الفوددددل + الاودددد  )ملدددد ف ]:الصةةةةورة الثانيةةةةة

 .[ون هنفل(
 .    ﴾ (2) ﴿ قنل تلنلا:

فددد )أاللئدددا( )أالالو( ا ددد  الشدددن ال مو دددي علدددا الك ددد  فدددي محدددل  فدددل موتدددهللأ، ) ددد (  
هدددما  فودددل مو دددي علدددا ال دددكالل ال محدددل لددده مدددل ا عددد اا، ال)شددد ( اوددد  م فدددالج 

ل( مهددددنف اللادددده مجدددد ال  ون هددددنفل ئددددالعسمددددل  فلدددده الهددددمل، ال ددددال مهددددنف، ال)الو ا
الك  ال، فقهلل ال هلل الموتدهللأ )ا د  الشدن ال( ال دال مل فدل، ال ) د ( هدما  فودل، العسمل ج ه 

 .(3)ل( مل ف ون هنفلئال الاو  )ش  الو ا
 .    ﴾(4)﴿ قنل تلنلا:

فددد )أاللئدددا( )أالالو( ا ددد  الشدددن ال مو دددي علدددا الك ددد  فدددي محدددل  فدددل موتدددهللأ، ) ددد (  
( اوددد  م فدددالج ااددد مدددل ا عددد اا، ال) مو دددي علدددا ال دددكالل ال محدددل لددده   فودددلهدددما

ل( مهددددنف اللادددده مجدددد ال  ون هددددنفل ئددددالعسمددددل  فلدددده الهددددمل، ال ددددال مهددددنف، ال)الو ا

                                      
 .122/ 2ا ظ  الع اا الق آل، ألوي جلف  أحمهلل ول محمهلل ول ال منعال ال حنل،  (1)

 .1/ 89 ال ال الوا ل،  (2)

 .1212/ 2ا ظ  المجتوي مل مشكل الع اا الق آل، أحمهلل ول محمهلل الا اب أوال وسل،  (3)

 .1/ 89 ال ال الوا ل،  (4)
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العسمل ج ه الك  ال، فقهلل ال هلل الموتدهللأ )ا د  الشدن ال( ال دال مل فدل، ال ) د ( هدما  فودل، 
 .(1)ل( مل ف ون هنفلئ  الو اااال الاو  )

تددهللأ )ا دد  مالوددالل( + هددما  الفوددل + الاودد  )ملدد ف المو]:الصةةورة الثالثةةة
 .[ون هنفل(

 .      ﴾(2)﴿ قنل تلنلا:

فددد )الالددذال( الددالاال حدد ف عبددف، )الددذال( ا دد  مالوددالل مو ددي علددا الفددتح فددي 
محل  فل موتهللأ، ال)كف الا( فلل من  مو ي علا اله ، الالدالاال فنعلده، ال)وآانت دن( جدن  
المجددد ال  متللدددا ونلفلدددل فدددي )كفددد الا(، ال) ددد (  هدددما  فودددل مو دددي علدددا ال دددكالل ال 

الهدمل، ال دال مهدنف، محل له مل ا عد اا، ال)أودحنا( اود  م فدالج العسمدل  فلده 
 ًن مالوددالالً ا ددممددل جدد ه الك دد ال، فقددهلل ال هلل الموتددهللأ مل( مهددنف اللادده مجدد ال  العسال)المشددئ

 مل( ملدددددددد ف ( هددددددددما  فوددددددددل، ال الاودددددددد  )أوددددددددحنا المشددددددددئال ددددددددال مل فددددددددل، ال ) دددددددد 
 .(3)ون هنفل

 توكيد الجملة االسمية البسيطة بالحروف الزائدة.-3

 التوكيد بة )الالم( المفتوحة.  - أ

، (4)ال تدهللال الال علددا اال د  الالفلددل، لتالكادهلل مهددمالل الجملددل ال دي ال  مفتالحددل
الت ددددما ع ددددهلل ال حددددنال )الددددس  المزحلقددددل( الذلددددا ك ا ددددل للجمددددل وددددال مؤكددددهللال فدددددي أالل 

، فددإذا هللالدد  فددي أالل الجملددل علددا الموتددهللأ  ددما  )ال  االوتددهللاو( لتالكاددهلل حكدد  (5)الكددس 
ذا اجتملدد  فددي هللااللهددن مددل )الل زحلقدد  اللددا الاودد  أال مددن فددي ( َّالاودد  علددا الموتددهللأ، الاة

ذا هللالدد  علددا المهددن ج الالاقددل فددي  ددانا  محددل الاودد  ال ددما  وددد )الددس  المزحلقددل(، الاة
                                      

 .1212/ 2أوال وسل، مل مشكل الع اا الق آل، أحمهلل ول محمهلل الا اب  اا ظ  المجتو (1)

 .80/18 ال ال الولهلل،  (2)

 .221، 221ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (3)

 .222/ 1ا ظ  المفول في و لل ا ع اا، أوال القن   محمالهلل ول عم  الزماش ي،  (4)

 .200، ب: ا ظ  مغ ي اللواا عل كتا األعن اا، جمنل الهللال ول  شن  األ ون ي (5)
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الق دد   ددما  وددد )الددس  الالاقلددل فددي جددالاا الق دد (، العلددا الدد ر  مددل تلددهللهلل ت ددماتهن الال 
 .(1)ال هن تفاهلل التالكاهلل

 .[الم االبتداء + المبتدأ )معرفة( + الخبر] :النمط األول
 التنلال: جملل اال مال الو ابل علا الوال في ال الجنو

 .[ال  االوتهللاو + الموتهللأ )مل ف وال( + الاو  ) ك ال(]:الصورة األولى
 .     ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فدددددد )الل اددددد ال( الدددددالاال عنبفدددددل، الالدددددس  ال  االوتدددددهللاو حددددد ف مو دددددي علدددددا الفدددددتح، 
ال)اآلاددد ال( موتدددهللأ م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، ال)ااددد ( اوددد  الموتدددهللأ م فدددالج العسمدددل 
 فلددده الهدددمل، الالجملدددل مدددل الموتدددهللأ الالاوددد  ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا ملبالفدددل علدددا 
الجملدددل التدددي قولهدددن، فجدددنو ال  االوتدددهللاو فدددي أالل الجملدددل الالموتدددهللأ ملددد ف ودددال الالاوددد  

 (3) ك ال
 .[+ الاو     ا وتهللاوالالموتهللأ + ]الصورة الثانية: 
 .      ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

فددد )الل( ماففددل مددل الثقالددل حدد ف مهمددل مو ددي علددا ال ددكالل ال محددل لهددن مددل 
ا ع اا، ال)كدل( موتدهللأ م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، ال دال مهدنف، ال) فدل( مهدنف 

 قدل( حد ف مو دي نالك  ال، ال)لمن( الس :  ي ال  ا وتدهللاو )الفاللاه مج ال  العسمل ج ه 
 المحدل لده ح ف زائدهلل مو دي علدا ال دكالل ال)من( علا الفتح ال محل لهن مل ا ع اا،

مل ا ع اا، ال)علاهن( )علا( حد ف جد  مو دي علدا ال دكالل، ال) دن( هدما  متودل 
محدذالف اود  مو ي علدا ال دكالل فدي محدل جد  ودد )علدا(، الالجدن  الالمجد ال  متللدا و

                                      
ا ظدد  الت اكاددا اللغالاددل للجملددل الاو اددل فددي شددل  علددي وددل الجهدد ، الودد ا ا  عوددهلل الون ددب عوددهلل الدد والف محمددهلل، )  ددنلل منج ددتا ، كلاددل  (1)

 .111 ، ب: 2001 - د 1221اآلهللاا، ق   اللغل الل وال الآهللاوهن، جنملل الزقنزاا،   ل 

 .2/ 82 ال ال الهحا،  (2)

 .210، 208/ 10ن ه، محي الهللال ول أحمهلل هلل الاش، ا ظ  الع اا الق آل الوا (3)

 .2/ 91 ال ال البن ا،  (4)
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مقهلل  للموتهللأ )حنفظ(، ال)حنفظ( موتهللأ مؤا  م فالج العسمل  فله الهدمل، الالجملدل مدل 
 .(1)الموتهللأ الالاو  في محل  فل او  الموتهللأ )كل( 

 الصورة الثالثة: ]الم االبتداء + المبتدأ محذوف + الخبر )جملة فعلية([
 .  ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

)الل الف( الالاال ا تئ نفال، الالدس  ال  ا وتدهللاو، ) دالف( حد ف ا دتقونل مو دي فد 
علا الفتح، ال)ا ها( فلل مهن ج م فالج العسمدل  فلده الهدمل المقدهلل ال م دل ظهال  دن 
التلذ ، الالفنعل هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ال، الالجملل مل الفلل الالفنعل في محدل 

 .(3)ها(، تقهللا ه )اللهال ا   فل او  لموتهللأ محذالف
 .    ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

فددد )الل ددالف( الددالاال حدد ف عبددف، الالددس  ال  االوتددهللاو حدد ف مو ددي علددا الفددتح، 
) دالف( حد ف ا دتقونل مو ددي علدا الفدتح، ال)البادا( فددد )البدي( فلدل مهدن ج م فددالج 

هما  متول مو دي علدا الفدتح فدي محدل العسمل  فله الهمل المقهلل ال للثقل، الالكنف 
فنعل م فالج العسمل  فله الهدمل، ال دال لفظ الجسلل  وا مفلالل وه، ال) وا( ) ا( 

مهنف، الالكنف هما  متول مو ي علا الفتح في محل ج  مهدنف اللاده، الالجملدل 
محدددددذالف تقدددددهللا ه: )الأل ددددد   دددددالف مدددددل الفلدددددل الالفنعدددددل فدددددي محدددددل  فدددددل اوددددد  لموتدددددهللأ 

 .(5)الباا(
 لة االسمية بة )من( الزائدة.توكيد الجم - ب

 .[( الزائدة + الخبرمنالمبتدأ + )]:النمط األولى
 .[الموتهللأ )مؤا ( مل + +أهللاال  في + الاو  )مقهلل ( ]:الصورة األولى

                                      
 .198الملال في الع اا الجزو الثسثالل، ه رن  ك ا  المال الي، ب: ا ظ   (1)

 .21/ 82 ال ال اللال،  (2)

 .221/ 12ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  ا ظ   (3)

 .2/ 82 ال ال الهحا،  (4)

 .118، 119، ب: هانلالاا ظ  الع اا ثسثال مل الق آل الك ا ، أوي عوهلل ار الح ال ول  (5)
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 .      ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

عنبفل، ال)من( ح ف  فدي مو دي علدا ال دكالل، )لده( الدس  حد ف  فد )فمن( الفنو
جد  مو ددي علددا الفددتح، الالهدنو هددما  متوددل مو ددي علددا الهد  فددي محددل جدد  وددنلس ، 
الالجددن  الالمجدد ال  متللددا ومحددذالف اودد  مقددهلل ، ال)مددل( حدد ف زائددهلل افاددهلل التالكاددهلل مو ددي 

مل المقددهلل ال علددا ال ددكالل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا، ال)قددالال( موتددهللأ مددؤا  م فددالج ونلهدد
م ددل مددل ظهال  ددن اشددتغنل المحددل وح كددل حدد ف الجدد  الزائددهلل، الالجملددل ال محددل لهددن مددل 

 .(2)ا ع اا ا تئ نفال، أال ملبالفل علا من قولهن
 توكيد الجملة االسمية بة )الباء( الزائدة. - ج

 .[المبتدأ )معرفة( + الباء + الخبر]:النمط األول 
 الاو [. الونو + ]من + موتهللأ )هما  م فول( + الصورة األولى:

 .     ﴾ (3)﴿قنل تلنلا: 

فد )المن( الالاال ح ف عبدف، )مدن( حد ف  فدي ال دي عنملدل عمدل )لدال(، ) دال( 
هدددما  م فودددل مو دددي علدددا الفدددتح فدددي محدددل  فدددل ا ددد  )مدددن(، ال)علدددا الغادددا( جدددن  

متللددددا وددددد )هدددد ال(، ال)وهدددد ال( الوددددنو زائددددهللال، )هدددد ال( اودددد  )مددددن( م فددددالج المجدددد ال  
غنل المحدددل وح كدددل حددد ف الجددد  العسمدددل  فلددده الهدددمل المقدددهلل ال م دددل مدددل ظهال  دددن اشدددت

الجملدددل   ، الالجملدددل مدددل )مدددن( الا دددمهن ملبالفدددل علدددا الجملدددل التدددي قولهدددن، فجدددنوالزائدددهلل
 .(4)مؤكهللال وح ف الونو الزائهللال

 .    ﴾ (5)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .10/ 91 ال ال البن ا،  (1)

 .1222/ 2ا ظ  المجتوي مل مشكل الع اا الق آل، أحمهلل ول محمهلل الا اب،  (2)

 .22/ 91 ال ال التكالا ،  (3)

 .2002/ 10 مالهلل  لامنل انقال ، ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، مح (4)

 .11/ 92 ال ال اال فبن ،  (5)
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فد )المن( الالاال حد ف عبدف، )مدن( حد ف  فدي ال دي عنملدل عمدل )لدال(، ) د ( 
هما  م فودل مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  فدل ا د  )مدن(، ال)ع هدن( جدن  المجد ال  
متللددا ون دد  الفنعددل وددد )رددنئوال(، ال)وغددنئوال( الوددنو زائددهللال، )رددنئوال( اودد  )مددن( م فددالج 

عسمددل  فلدده الاال مقددهلل ال م ددل مددل ظهال  ددن اشددتغنل المحددل ووددنو الجدد  الزائددهللال، الالجملددل ال 
مل )من( الا مهن ملبالفل علا الجملل التي قولهدن، فجدنو  الجملدل مؤكدهللال وحد ف الودنو 

 .(1)الزائهللال
 .   ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

عنملل عمل )لدال(، ال) دال( فد )المن( الالاال ح ف عبف، )من( ح ف  في ال ي 
هدددما  م فودددل مو دددي علدددا الفدددتح فدددي محدددل  فدددل ا ددد  )مدددن(، ال)ودددنلهزل( الودددنو زائدددهللال، 
) دددزل( اوددد  )مدددن( م فدددالج العسمدددل  فلددده  الهدددمل المقدددهلل ال م دددل مدددل ظهال  دددن اشدددتغنل 

 .(3)المحل وح كل ح ف الج  الزائهللال، فجنو  الجملل مؤكهللال وح ف الونو الزائهللال
 .[ا مهن )مل ف ون هنفل( + الونو + او  نمن + ]: الصورة الثانية

 .   ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

فدددد )المدددن( الدددالاال حدددد ف عبدددف، )مدددن( حددد ف  فددددي ال دددي عنملدددل عمدددل )لددددال(، 
ال)ودددنحا( ا ددد  )مدددن( م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، ال دددال مهدددنف، ال)كددد ( هدددما  

ادده، ال)ومج ددالل( الوددنو حدد ف جدد  نف اللمتوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  مهدد
مو ي علدا الك د ، ال)مج دالل( اود  )مدن( م ودالا العسمدل  ودوه الفتحدل المقدهلل ال  زائهلل

م دل مدل ظهال  دن اشدتغنل المحددل وح كدل حد ف الجد  الزائددهلل، الالجملدل مدل )مدن( الا ددمهن 
 .(5)ملبالفل علا من قولهن، فجنو  الجملل مؤكهللال وح ف الونو الزائهللال

                                      
 .111ا ظ  الملال في الع اا الق آل الك ا ، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (1)

 .12/ 91 ال ال البن ا،  (2)

 .12/210 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (3)

 .22/ 91التكالا ،  ال ال (4)

 .2002/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (5)
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 جملة االسمية الموسعة المؤكدة.ثانيًا: توكيد ال
 توكيد الجملة االسمية بتراكيب )إن(.  -1

 الجنو علا األ منب اآلتال: 

 .[+ اسمها )معرفة( + الالم المزحلقة + خبرها )معرفة( َّإن ]النمط األول: 
هددما  متوددل( + الددس  المزحلقددل + )+ ا ددمهن مل فددل  َّالل ]: الصةةورة األولةةى

 .[او  ن )مل ف ون هنفل(
 .    ﴾ (1)﴿قنل تلنلا: 

( حدد ف تالكادددهلل  وددا مو ددي علدددا الفددتح، )الهددنو( هدددما  متوددل مو دددي َّفددد )الل
(، ال ددال مل فددل، ال)لقددالل( الددس  المزحلقددل حدد ف َّعلددا الهدد  فددي محددل  وددا ا دد  )الل
( م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، ال دددال مهدددنف، َّمو دددي علدددا الفدددتح، ال)قدددالل( اوددد  )الل

ال)  الل( مهنف اللاه مج ال  العسمل ج ه الك  ال الظن  ال، ال)ك ا ( وفل لدد )  دالل( 
 .(2)مج ال ال العسمل ج  ن الك  ال 

 .    ﴾ (3)﴿قنل تلنلا: 

هدما  متودل مو دي علدا ( ح ف تالكاهلل  وا مو دي علدا الفدتح، ) د ( َّفد )الل
(، ال دددال مل فدددل، ال)لودددنلالا( الدددس  المزحلقدددل حددد ف َّال دددكالل فدددي محدددل  ودددا ا ددد  )الل

ك  ذ( م فددالج العسمددل  فلدده الددالاال أل دده جمددل مددَّمو ددي علددا الفددتح، ال)وددنلالا( اودد  )الل
ف  ال ددالل لإلهددنفل، الالجملددل مددل ا ددمهن الاو  ددن ال محددل لهددن مددل ا عدد اا ذ ددنل ، حدد

ودنلالا( مهدنف، ال)الجحدا ( مهدنف اللاده مجد ال  العسمدل ملبالفل علدا مدن قولهدن، ال)
 .(4)ج ه الك  ال الظن  ال 

                                      
 .18/ 91 ال ال التكالا ،  (1)

 .100الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (2)

 .11/ 92 ال ال المبففال،  (3)

 .299ا ظ  الع اا الق ال الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (4)
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 .[+ اسمها )معرفة( + خبرها )نكرة( َّإن ]النمط الثاني: 
مل ف ون هنفل( +  الس  المزحلقل + او  دن )+ ا مهن  َّالل ]: الصورة األولى

 .[ ك ال()
 .     ﴾ (1)﴿قنل تلنلا: 

( م وددالا َّ( حدد ف تالكاددهلل  وددا مو ددي علددا الفددتح، ال)وبددش( ا دد  )اللَّفددد )الل
مهدنف اللاده مجد ال  ) ا( لفظ الجسلل العسمل  ووه الفتحل، ال ال مهنف، ال) وا( 

العسمل ج ه الك  ال، ال ال مهنف، الالكنف هما  متودل مو دي علدا الفدتح فدي محدل 
( َّ ي علا الفتح، ال)شدهللاهلل( اود  )اللج  مهنف اللاه، )لشهللاهلل( الس  المزحلقل ح ف مو

ال محددددددل لهددددددن مددددددل ا عدددددد اا م فددددددالج العسمددددددل  فلدددددده الهددددددمل الجددددددنو  كدددددد ال، الالجملددددددل 
 .(2)ا تئ نفال

 .   ﴾ (3)﴿قنل تلنلا: 

( م وددالا َّ( حدد ف تالكاددهلل  وددا مو ددي علددا الفددتح، ال) ددلاك ( ا دد  )اللَّفددد )الل
مهددنف، ال)كدد ( هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي العسمددل  وددوه الفتحددل، ال ددال 

اود  ال)شدتا(  ،محل ج  مهنف اللاه، )لشتا( الس  المزحلقل ح ف مو ي علا الفدتح
 .(4) ، الجنو  ك ال ذالمقهلل  للتل ( م فالج العسمل  فله اله َّ)الل

 .     ﴾ (5)﴿قنل تلنلا: 

) ا( لفدددظ الجسلدددل  ودددا مو دددي علدددا الفدددتح، ال) وهددد ( ال ( حددد ف تالكادددهلل َّ)اللفدددد 
( م والا العسمل  ووه الفتحدل، ال دال مهدنف، ال) د ( هدما  متودل مو دي َّا   )الل

ال)وهدد ( جددن  المجدد ال ، ال)االمئددذ( مهددنف  علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  مهددنف اللادده،
                                      

 .12/ 92ي،  ال ال الو ال  (1)

 .280ب: ، ا  الما  ، محمهلل الباا ا و  ا ا ظ  الع اا الق آل الك   (2)

 .2/ 82 ال ال اللال،  (3)

 .222/ 12 ا ظ  المفول في الع اا كتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (4)

 .11/ 100 ال ال اللنهللان ،  (5)
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( َّ( اود  )اللال)لاوا ( الدس  المزحلقدل حد ف مو دي علدا الفدتح، ال)اواد  المهنف اللاه،
 .(1)م فالج العسمل  فله الهمل، الجنو  ك ال 

ملددد ف ودددال( + الدددس  المزحلقدددل +  او  دددن )+ ا دددمهن  َّالل ]: الصةةةورة الثانيةةةة
 .[) ك ال(

 .    ﴾  (2)﴿قنل تلنلا: 

( م ودالا َّا د  )الل وا مو ي علا الفدتح، ال)ا   دنل( ال ( ح ف تالكاهلل َّفد )الل
مجددد ال ، ال) ا( لفدددظ الجسلدددل ال)ل وددده(  لفدددظ الجسلدددل جدددن  ال  العسمدددل  ودددوه الفتحدددل،

ال)لك ددالهلل( الددس  المزحلقددل  مهددنف، الالهددنو هددما  متوددل فددي محددل جدد  مهددنف اللادده،
الج العسمدددل  فلددده الهدددمل، الجددددنو ( م فدددَّحددد ف مو دددي علدددا الفدددتح، ال)ك دددالهلل( اودددد  )الل

 .(3) ك ال
 .[ ك ال()ا   الشن ال( + الس  المزحلقل + او  ن )+ ا مهن  َّالل ] الصورة الثالثة:

 .      ﴾ (4)﴿قنل تلنلا: 

 وا مو ي علا الفتح، ال) ؤالو( ا د  الشدن ال مو دي علدا ال ( ح ف تالكاهلل َّفد )الل
الدددس  المزحلقدددل حددد ف مو دددي علدددا (، ال)لهدددنلالل( َّالك ددد  فدددي محدددل  ودددا ا ددد  )الل

( م فدددالج العسمدددل  فلددده الدددالاال؛ أل ددده جمدددل مدددذك   دددنل ، َّالفدددتح، ال)هدددنلالل( اوددد  )الل
 .(5)الالجملل مل )الل( الا مهن الاو  ن في محل  وا مقالل القالل 

 .[شبه جملة()معرفة( +  الالم المزحلقة + خبرها )+ اسمها  َّإن ]النمط الثالث: 
جدن  وال( + الدس  المزحلقدل + او  دن )مل ف )مهن + ا  َّالل ]: الصورة األولى

 .[المج ال (
                                      

 .190الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (1)

 .1/ 100 ال ال اللنهللان ،  (2)

 2121/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)

 .22/ 92 ال ال المبففال،  (4)

 .220/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (5)
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 .    ﴾ (1)﴿قنل تلنلا: 

( م ودالا َّ( حد ف تالكادهلل ال ودا مو دي علدا الفدتح، ال)األود ا ( ا د  )اللَّفد )الل
علدددا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال دددال ملددد ف ودددال، ال)لفدددي( الدددس  المزحلقدددل حددد ف مو دددي 

الفددتح، ال)فددي( حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، ال) لددا ( ا دد  مجدد ال  وددد )فددي( العسمددل 
(، جدنو الاو )فدي  لدا ( شدوه َّالف اود  )اللذج ه الك  ال، الالجن  الالمج ال  متللا ومح

 .(2)جملل مل الجن  الالمج ال  
 .    ﴾ (3)﴿قنل تلنلا: 

( م ودالا َّحد ف تالكادهلل ال ودا مو دي علدا الفدتح، ال)الفجدن ( ا د  )الل( َّفد )الل
العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال دددال ملددد ف ودددال، ال)لفدددي( الدددس  المزحلقدددل حددد ف مو دددي علدددا 
الفتح، ال)في( ح ف ج  مو دي علدا ال دكالل، ال)جحدا ( ا د  مجد ال  ودد )فدي( العسمدل 

 )فدددي جحدددا ( (، جدددنو الاوَّالف اوددد  )اللذجددد ه الك ددد ال، الالجدددن  الالمجددد ال  متللدددا ومحددد
 .(4)شوه جملل مل الجن  الالمج ال  

 .    ﴾ (5)﴿قنل تلنلا: 

( م ودالا َّ( ح ف تالكاهلل ال وا مو ي علا الفدتح، ال)ا   دنل( ا د  )اللَّفد )الل
العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال دددال ملددد ف ودددال، ال)لفدددي( الدددس  المزحلقدددل حددد ف مو دددي علدددا 

حد ف جد  مو دي علدا ال دكالل، ال)ا د ( ا د  مجد ال  ودد )فدي( العسمدل الفتح، ال)في( 
(، جدددنو الاو )فدددي ا ددد ( َّالف اوددد  )اللذجددد ه الك ددد ال، الالجدددن  الالمجددد ال  متللدددا ومحددد

 .(6)شوه جملل مل الجن  الالمج ال  

                                      
 .12/ 92 ال ال اال فبن ،  (1)

 .2012/ 10ا ظ  الع اا الق ال الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (2)

 .12/ 92 ال ال اال فبن ،  (3)

 .2012/ 10  م جل  نوا،  ظ  الع اا الق ال الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ، (4)

 .2/ 102 ال ال اللو ،  (5)

 .211ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (6)
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جدن  ن ال( + الدس  المزحلقدل + او  دن )ا د  الشد)+ ا دمهن  َّالل ]: الصورة الثانية
 .[المج ال (

 .     ﴾ (1)﴿قنل تلنلا: 

ا( ا دددد  الشددددن ال مو ددددي ذ( حدددد ف تالكاددددهلل ال وددددا مو ددددي علددددا الفددددتح، ال) ددددَّفددددد )الل
(، ال)لفددي( الددس  المزحلقددل حدد ف مو ددي علددا الفددتح، َّال ددكالل فددي محددل  وددا ا دد  )الل

ال)في( ح ف ج  مو ي علا ال كالل، ال)الوحف( ا د  مجد ال  ودد )فدي( العسمدل جد ه 
شدددوه جملدددل مدددل  (، جدددنو الاوددد َّالف اوددد  )اللذلك ددد ال، الالجدددن  الالمجددد ال  متللدددا ومحدددا

 .(2)الجن  الالمج ال  
ملد ف ون هدنفل( + الدس  المزحلقدل + او  دن )+ ا دمهن  َّالل ]: الصورة الثالثة

 .[جن  المج ال ()
 .       ﴾ (3)﴿قنل تلنلا: 

( م وددالا َّ( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا الفددتح، ال)كتددنا( ا دد  )اللَّفددد )الل
ونلفتحل، ال دال مهدنف، ال)الفجدن ( مهدنف اللاده مجد ال  العسمدل جد ه الك د ال، ال)لفدي( 
الددددس  المزحلقددددل حدددد ف مو ددددي علددددا الفددددتح، ال)فددددي( حدددد ف جدددد  مو ددددي علددددا ال ددددكالل، 

ن  الالمجدددد ال  متللددددا ال) ددددجال( ا دددد  مجدددد ال  وددددد )فددددي( العسمددددل جدددد ه الك دددد ال، الالجدددد
 .(4)(، جنو الاو )في  جال( شوه جملل مل الجن  الالمج ال  َّالف او  )اللذومح

 .      ﴾ (5)﴿قنل تلنلا: 

( م وددالا َّ( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا الفددتح، ال)كتددنا( ا دد  )اللَّفددد )الل
ال دال مهدنف، ال)األود ا ( مهدنف اللاده مجد ال  العسمدل جد ه الك د ال، ال)لفدي( ونلفتحل، 

                                      
 .19/ 91 ال ال األعلا،  (1)

 .12، ب: هل الك ا ، أوي عوهلل ار الح ال ول انلالاا ظ  الع اا ثسثال  ال ال مل الق آ (2)

 .1/ 92 ال ال المبففال،  (3)

 .212/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (4)

 .19/ 92 ال ال المبففال،  (5)
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الددددس  المزحلقددددل حدددد ف مو ددددي علددددا الفددددتح، ال)فددددي( حدددد ف جدددد  مو ددددي علددددا ال ددددكالل، 
ال)علاددددال( ا دددد  مجدددد ال  وددددد )فددددي( العسمددددل جدددد ه الك دددد ال، الالجددددن  الالمجدددد ال  متللدددددا 

 .(1)(، جنو الاو  شوه جملل مل الجن  الالمج ال  َّالف او  )اللذومح
 .   ﴾ (2)﴿قنل تلنلا: 

( َّا د  )الل لفدظ الجسلدل ( ح ف تالكادهلل ال ودا مو دي علدا الفدتح، ال) ا(َّفد )الل
م وددالا ونلفتحددل، ال ددال مهددنف، الالكددنف هددما  متوددل مو ددي علددا الفددتح فددي محددل 

ال)لون لم ونهلل( الس  المزحلقل ح ف مو ي علا الفدتح، الالودنو حد ف  ،ج  مهنف اللاه
ج  مو دي علدا الك د ، ال)الم ودنهلل( ا د  مجد ال  ونلودنو العسمدل جد ه الك د ال، الالجدن  

لاو  شوه جملدل مدل الجدن  (، جنو اَّالف في محل  فل او  )اللذالالمج ال  متللا ومح
 .(3)الالمج ال 

 .[التوكيد + المبتدأ مؤخر الخبر مقدم + الم+  َّإن ]النمط الرابع:
جددن  المجدد ال ( + ال  التالكاددهلل + ا ددمهن )+ او  ددن مقددهلل   َّالل ]الصةةورة األولةةى:

 .[مؤا ()
 .      ﴾ (4)﴿قنل تلنلا: 

( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا الفددتح، ال)فددي ذلددا( )فددي( حدد ف جدد  َّفددد )الل
ال دددكالل، ال)ذلدددا( )ذا( ا ددد  الشدددن ال مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل جددد  ودددد مو دددي علدددا 

(، الالدس  للولدهلل حد ف مو دي َّ)في(، الالجن  الالمج ال  متللا ومحذالف اود  مقدهلل  لدد )الل
علددا الك دد ، الالكددنف حدد ف ابددنا مو ددي علددا الفددتح، ال)للودد ال( الددس  للتالكاددهلل حدد ف 

 ودوه الفتحدل، الالجملدل  ( مدؤا  م ودالا العسمدلَّمو ي علا الفدتح، ال)عود ال( ا د  )الل
 .(5)( الا مهن الاو  ن ال محل لهن مل ا ع اا ا تئ نفالَّمل )الل

                                      
 . 290/ 12  ، الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلحا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار (1)

 .12/ 98 ال ال الفج ،  (2)

 .2091/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)

 .21/ 18 ال ال ال نزعن ،  (4)

 .219/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال ول أحمهلل هلل الاش،  (5)
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 .   ﴾ (1)﴿قنل تلنلا: 

ل ( حد ف تالكادهلل ال ودا َّح ف مو ي علا ال كالل، ال)الل ا تئ نفال ( الالاالَّفد )الاة
مو ددي علددا ال ددكالل، ال)كدد ( هددما  مو ددي علددا الفددتح، ال)علدداك ( )علددا( حدد ف جدد  

متوددددل مو ددددي علددددا ال ددددكالل فددددي محددددل جدددد  وددددد )علددددا(، الالجددددن  الالمجدددد ال  متللددددا 
(، ال)لحدددنفظال( الدددس  للتالكادددهلل حددد ف مو دددي علدددا الفدددتح، َّومحدددذالف اوددد  مقدددهلل  لدددد )الل

( مددؤا  م وددالا العسمددل  وددوه الاددنو؛ أل دده جمددل مددذك   ددنل ، َّال)حددنفظال( ا دد  )الل
 .(2)الاو  ن ال محل لهن مل ا ع اا ا تئ نفال( الا مهن َّالالجملل مل )الل

 .   ﴾ (3)﴿قنل تلنلا: 

( حددد ف تالكاددهلل ال ودددا مو دددي علددا الفدددتح، ال)علا دددن( )علددا( حددد ف جددد  َّفددد )الل
مو ي علا ال كالل، ال) ن( هما  متول مو ي علا ال كالل في محل جد  ودد )علدا(، 

(، ال)للهددهللا( الددس  للتالكاددهلل حدد ف َّف اودد  مقددهلل  لددد )اللالالجددن  الالمجدد ال  متللددا ومحددذال 
( مدؤا  م ودالا العسمددل  ودوه الفتحدل المقددهلل ال َّمو دي علدا الفدتح، ال)الهددهللا( ا د  )الل

( الا دمهن الاو  دن ال محدل لهدن مدل ا عد اا َّم ل مدل ظهال  دن التلدذ ، الالجملدل مدل )الل
 .(4)ا تئ نفال

 توكيد الجملة االسمية الموسعة بأسلوب القصر. -2

 صر بالنفي واالستثناء.الق - أ

 .[أداة نفي + خبر مقدم + اسمها مؤخر+ إال ]النمط األول:
مددؤا ( + )جددن  المجدد ال ( + ا ددمهن )لددال + او  ددن مقددهلل   ]الصةةورة األولةةى:

 .[الال

                                      
 .10/ 92 ال ال اال فبن ،  (1)

 .222/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (2)

 .12/ 82 ال ال اللال،  (3)

 .111، ب: هال ال مل الق آل الك ا ، اول انلالاا ظ  الع اا ثسثال   (4)
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 .      ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

ال)لهدد ( جددن  المجدد ال  متللددا فددد )لددال( فلددل مددن   ددنقب مو ددي علددا الفددتح، 
ال)بلددددن ( ا دددد  )لددددال( مددددؤا  م فددددالج  ،الف اودددد  مقددددهلل  للفلددددل ال ددددنقب )لددددال(ذومحدددد

العسمل  فله الهمل، ال)الال( ح ف ا تث نو مو ي علدا ال دكالل، ال)مدل هد ال( )مدل( 
ح ف ج  مو دي علدا ال دكالل، ال)هد ال( ا د  مجد ال  ودد )مدل( العسمدل جد ه الك د ال، 

 (2)ف وفل، ال ال م تث االالجن  الالمج ال  متللا ومحذال 
 توكيد الجملة االسمية الموسعة بة )ضمير الفصل(. -1

 .[+ اسمها )معرفة( + ضمير الفصل + خبرها )معرفة(َّإن] :النمط األولى
الل + ا ددددمهن )ملدددد ف وددددال( + هددددما  الفوددددل + او  ددددن ] :الصةةةةورة األولةةةةى

 .[)مل ف وال(
 .    ﴾ (3)﴿ قنل تلنلا:

( حدد ف َّ( الفددنو الاقلددل فددي جددالاا )أمددن( حدد ف مو ددي علددا الفددتح، ال)اللَّفددد )فددإل
( م وددددالا العسمددددل  وددددوه َّتالكاددددهلل ال وددددا مو ددددي علددددا الفددددتح، ال)الجحددددا ( ا دددد  )الل

الفتحددل، ال) ددي( هددما  فوددل مو ددي علددا الفددتح ال محددل لدده مددل ا عدد اا، ال)المدداالا( 
المقدددهلل ال للتلدددذ ، الالجملددل مدددل الموتدددهللأ الالاوددد  ( م فدددالج العسمدددل  فلدده الهدددمل َّاودد  )الل

 .(4)ا تئ نفال، أال جالاا )الذا( ح ا التقهللا  ال محل لهن مل ا ع اا
 .    ﴾ (5)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .1 /99  ال ال الغنشال، (1)

 .111ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (2)

 .29/ 18 ال ال ال نزعن ،  (3)

 .229، 221/ 1 الم تجا الهمذا ي، ا ظ  الكتنا الف اهلل في الع اا الق آل المجاهلل، (4)

 .20/ 18 ال ال ال نزعن ،  (5)
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( حدد ف َّ( الفددنو الاقلددل فددي جددالاا )أمددن( حدد ف مو ددي علددا الفددتح، ال)اللَّفددد )فددإل
( م ودالا العسمدل  ودوه الفتحدل، َّعلدا الفدتح، ال)الج دل( ا د  )الل تالكاهلل ال وا مو ي

( َّال) ي( هما  فول مو ي علا الفتح ال محل له مل ا ع اا، ال)المداالا( اود  )الل
م فالج العسمل  فلده الهدمل المقدهلل ال للتلدذ ، الالجملدل مدل الموتدهللأ الالاود  ا دتئ نفال، أال 

 .(1)جالاا )الذا( ح ا التقهللا  ال محل لهن مل ا ع اا
+ ا دمهن )ملد ف ون هدنفل( + هدما  الفودل + او  دن  َّالل] :الصورة الثانيةة

 .[)مل ف وال(
 .    ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

( َّ( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا الفددتح، ال)شددن ئا( )شددن ،( ا دد  )اللَّفددد )الل
الالكدددنف هدددما  متودددل مو دددي علدددا م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال دددال مهدددنف، 

الفتح فدي محدل جد  مهدنف اللاده، ال) دال( هدما  فودل مو دي علدا الفدتح ال محدل لده 
( َّمددل ا عدد اا، ال)األوتدد ( اودد  )الل( م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، الالجملددل مددل )الل

 .(3)الا مهن الاو  ن ال محل لهن مل ا ع اا ا تئ نفال
+ هددما  الفوددل + او  دددن  + ا ددمهن )هدددما  متوددل( َّالل] :الصةةورة الثالثةةة

 .[)جملل فللال(
 .    ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو دددي علددا الفددتح، الالهددنو هددما  متودددل َّفددد )ال دده( )الل
(، ال) دال( هدما  فوددل مو دي علدا الفددتح َّمو دي علدا الهد  فددي محدل  ودا ا دد  )الل

الالفنعدل  ا ع اا، ال)اوهللي( فلل مهن ج م فالج العسمل  فلده الهدمل،ال محل له مل 

                                      
 .229، 221/ 1ا ي، مذ اا الق آل المجاهلل، الم تجا الها ظ  الكتنا الف اهلل في الع (1)

 .2/ 109 ال ال الكالث ،  (2)

 .210ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (3)

 .12/ 92 ال ال الو الي،  (4)
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هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ال، الالجملل مل الفلل الالفنعل في محدل  فدل اود  )الل(، 
الجملل )الالاهلل( ملبالفدل علدا جملدل )اودهللي(، فجدنو  الجملدل اال دمال المال دلل مؤكدهللال 

 .(1)وهما  الفول ) ال(
 بتراكيب )ليس( بالباء الزائدة.  عةالموس توكيد الجملة االسمية -2

 .[أداة نفي+ اسمها + الباء + خبرها] :النمط األول
 .[لال+ ا مهن )هما  متول( + الونو + او  ن]الصورة األولى: 

 .   ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

هدما  متودل فد )ل د ( فلدل مدن   دنقب جنمدهلل مو دي علدا ال دكالل، الالتدنو 
مو ددي علددا الهدد  فددي محددل  فددل ا دد  )لددال(، ال)علدداه ( جددن  المجدد ال  متللددا ون دد  
الفنعدددددل )م ددددداب (، ال)وم ددددداب ( الودددددنو حددددد ف جددددد  زائدددددهللال، )م ددددداب ( اوددددد  )لدددددال( 
م والا العسمل  ووه الفتحدل المقدهلل ال م دل مدل ظهال  دن اشدتغنل المحدل وح كدل حد ف 

 .(3)ائهللالالج  الزائهلل، فجنو الجملل مؤكهللال ود )الونو( الز 
 التوكيد اللفظي للجملة االسمية الموسعة. -3

 الجنو علا ال مب التنلي: 

 .[+ خبر مقدم + اسمها + المؤكد اللفظي( َّ)إن ]النمط األول: 
+ او  ددددن مقددددهلل  )ظدددد ف( + ا ددددمهن مددددؤا  + المؤكددددهلل  َّ)الل ]الصةةةةور األولةةةةى: 

 .[اللفظي )جملل(
 .         ﴾(4)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .222/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محاي الهللال هلل الاش، (1)

 .22/ 99 ال ال الغنشال،  (2)

 .112ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (3)

 .1، 2/ 82 ال ال الش ح،  (4)
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( الفنو عنبفل علا كس  مقهلل  تقهللا ه: )االل نا من االل نا فس اادنم ا َّفد )فإل
( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا الفددتح، ال)مددل( َّ، ال)اللالاددال فددإل مددل الل دد  ا دد ا(

( ال ددال َّلظدد ف زمددنل م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل متللددا ومحددذالف اودد  مقددهلل  لددد )ال
 (َّمهدددنف، ال)الل ددد ( مهدددنف اللاددده مجددد ال  العسمدددل جددد ه الك ددد ال، ال)ا ددد ًا( ا ددد  )الل

 مؤا  م والا العسمل  ووه الفتحل.
الثن اددل )الل( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا   ﴾    ﴿ال 

مقدهلل  الفتح، ال)مل( ظ ف زمنل م والا العسمل  ووه الفتحدل متللدا ومحدذالف اود  
( ال ددال مهددنف، ال)الل دد ( مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل جدد ه الك دد ال، ال)ا دد ًا( َّلددد )الل

( الا دمهن الاو  دن ال َّ( مؤا  م والا العسمل  ووه الفتحدل، الالجملدل مدل )اللَّا   )الل
محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا ا دددتئ نفال، فجدددنو  الجملدددل الثن ادددل مؤكدددهللال لمهدددمالل الجملدددل 

 .(1)األاللا
  

                                      
 .211/ 10، محي الهللال هلل الاش، الوان ها ظ  الع اا الق آل  (1)
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 أواًل: توكيد الجملة الفعلية ذات الفعل الالزم.
 توكيد الفعل المكتفي بفاعله. -1

الال هلل  الجملددل الفللاددل ذا  الفلددل الددسز  المكتفددي وفنعلدده فددي  ددذا الجددزو علددا 
 األ منب اآلتال:

 التوكيد بالقصر. - أ

 .[+ الفنعل )ا   مالوالل( + الال+ الفلل أهللاال  في]: الصورة األولى
          ﴿ قددددددددنل تلددددددددنلا:

 ﴾ (1). 

فددد )المددن( الددالاال حدد ف عبددف، ال)مددن( حدد ف  فددي مو ددي علددا ال ددكالل، ال)تفدد ا( 
من  مو ي علدا الفدتح، ال)الدذال( ا د  مالودالل مو دي علدا الفدتح فدي محدل  فدل فلل 

فنعل، ال)أالتالا( فلل من  مو ي علدا الهد  المقدهلل  للثقدل علدا الادنو المحذالفدل، ال دال 
مو ي للمجهالل، الالاال الجمنعل هما  متول مو ي علا ال دكالل فدي محدل  فدل  نئدا 

الكتدددددنا مفلدددددالل وددددده   فنعدددددل، الالجملدددددل ال محدددددل لهدددددن مدددددل ا عددددد اا ودددددلل المالودددددالل،
 .(2)م والا العسمل  ووه الفتحل، ال)الال( أهللاال ا تث نو الحو  مو ي علا ال كالل

 .[+ الفنعل )هما  متول( + الالأهللاال  في + الفلل ]: الصورة الثانية
         ﴿ قدددددددددنل تلدددددددددنلا:

     ﴾ (3). 

فددددد )ال( حدددد ف  فددددي مو ددددي علددددا ال ددددكالل، ال)اتكلمددددالل( فلددددل مهددددن ج م فددددالج 
العسمددل  فلدده ثوددال  ال ددالل؛ أل دده مددل األفلددنل الام ددل، الالاال الجمنعددل هددما  متوددل 

                                      
 .2/ 89 ال ال الوا ل،  (1)

 .222/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال ول أحمهلل هلل الاش،  (2)

 .29/ 19 ال ال ال وا،  (3)
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ال ددكالل،  مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل، ال)الال( حدد ف حودد  مو ددي علددا
ال)مددل( ا دد  مالوددالل ومل ددا )الددذي( مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل وددهللل مددل الاال 

 .(1)الجمنعل في )اتكلمالل(، أال في محل  وا علا اال تث نو
 .         ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فددد )لدد ( حدد ف  فدي الجددز  القلددا مو ددي علدا ال ددكالل، ال)الوثددالا( فلدل مهددن ج مجددزال  وددد 
)ل ( العسمل جزمه حذف ال الل، الالاال الجمنعل هما  متول مو ي علا ال دكالل فدي 
محل  فل فنعدل، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل فدي محدل  فدل اود  )كدال(، الالجملدل مدل 

 ف ا ددتث نو الحودد  مو ددي علددا ال ددكالل، )كددال( الا ددمهن الاو  ددن ا ددتئ نفال، ال)الال( حدد
 (3)ال)عشال( ظ ف زمنل م والا العسمل  ووه الفتحل، ال ال م تث ا

 .        ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

، ال)مدن( حد ف  فدي مو دي علدا ال دكالل، حد ف عبدف مو دي علدا الفدتح فدد )المن( الالاال
ال)تشنوالل( فلل مهن ج م فالج العسمل  فله ثوال  ال الل؛ أل ده مدل األفلدنل الام دل، 
الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل، الالجملددل مددل 

، ال)الال( حدد ف حودد  مو ددي علددا ملبالفددلالفلددل الالفنعددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا 
حدد ف موددهلل ي ال وددا مو ددي علددا ال ددكالل، ال)اشددنو( فلددل مهددن ج ال ددكالل، ال)أل( 

م والا ود )أل( العسمل  ووه الفتحل، ال)أل( الالفلل في تاالال موهلل  في محدل جد  
وانل مقهلل ، الالجن  الالمج ال  متللا ونلفلل في )تشنوالل(، أال م تث ا، اللفدظ الجسلدل 

 .(5))ار( فنعل م فالج العسمل  فله الهمل
 

                                      
 .221/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (1)

 .22/ 18 ال ال ال نزعن ،  (2)

 .229 /20ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل ول عوهلل ال حا  ونفي،  (3)

 .29/ 91 ، ال ال التكالا  (4)

 .281/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال ول أحمهلل هلل الاش،  (5)



182 

 

 دي بحرف الجر.توكيد الفعل المتع -2

 :ف الج  علا ال مب التنليالفللال ذا  الفلل المتلهللي وح   الال هلل  الجملل
 التوكيد بالقصر. - أ

 .[أهللاال  في + الفلل + الجن  الالمج ال  + الال + الفنعل]: الصورة األولى
  .       ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

حدنل، )مدن( حد ف  فدي مو دي علدا ال دكالل، ال)اكدذا(  فلدل  الاالالالاال فد )المن( 
مهدددن ج م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، ال)وددده( الودددنو حددد ف جددد  مو دددي علدددا الك ددد ، 
الالهنو هما  متول مو ي علا الك   في محل ج  ونلونو، الالجن  الالمج ال  متللدا 

كالل، ال)كدددل( فنعدددل ونلفلدددل )اكدددذا(، ال)الال( حددد ف ا دددتث نو الحوددد  مو دددي علدددا ال ددد
الهددمل، ال ددال مهددنف، ال)ملتددهلل( مهددنف اللادده مجدد ال  ون هددنفل   فلدده م فددالج العسمددل

الفدددل التدددي جدددنو الت دددالال عالهدددًن العسمدددل جددد ه الك ددد ال المقدددهلل ال للثقدددل علدددا الادددنو المحذ
 .(2)ع هن

أهللاال  فدي + الفلدل + الفنعدل )هدما  متودل(+ الجدن  الالمجد ال  + ]: الثانيةةالصورة 
 .[الال

 .         ﴾ (3)﴿: قنل تلنلا:

فدددد )المددن( الددالاال حدد ف عبددف، )مددن( حدد ف  فددي مو ددي علددا ال ددكالل، ال) قمددالا( 
فلددل مددن  مو ددي علددا الهدد ، ال الددالاال هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل 

ال)مددد ه ( )مدددل( حددد ف جددد  مو دددي علدددا ال دددكالل، ال) ددد ( هدددما  متودددل   فدددل فنعدددل،

                                      
 .12/ 92 ال ال المبففال،  (1)

 .18ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (2)

 .9/ 92 ال ال الو الي،  (3)
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الالجدددن  الالمجددد ال  متللدددا ودددد ) قمدددالا(،  مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل جددد  ودددد )مدددل(،
 .(1)الالجملل ملبالفل علا من قولهن، ال)الال( ح ف حو  مو ي علا ال كالل 

 .واحد به لمفعول بنفسه المتعدى الفعل ذات الفعلية الجملة ثانيًا: توكيد

 التوكيد بالقصر. - أ

 الجنو التالكاهلل ونلقو  عل ب اا )ال في الاال تث نو( علا الوال  التنلال:
أهللاال  فدددددي + الفلدددددل + الفنعدددددل )هدددددما  م دددددتت (+ الال + ]: الصةةةةةورة األولةةةةةى
 .[المفلالل وه )ا   مالوالل(

   ﴿ قدددددددنل تلدددددددنلا:
         

  ﴾ (2).  

فد  )فس(  الفنو ح ف عبف، ال)ال( ح ف  في مو دي علدا ال دكالل، ال)ت  دا(  
م ل ظهال  ن التلذ ، الالفنعدل هدما   الفلل مهن ج م فالج العسمل  فله الهمل المقهلل  

م دددتت  الجالودددًن تقدددهللا ه: أ ددد ، ال)الال( حددد ف حوددد  مو دددي علدددا ال دددكالل، ال)مدددن( ا ددد  
 .(3)مالوالل ومل ا )الذي( مو ي علا ال كالل في محل  وا مفلالل وه

أهللاال  فددي + الفلددل + المفلددالل ودده )هددما  متوددل(+ الال + ]: الصةةورة الثانيةةة
 .[الفنعل )مل ف وال(
  .    ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

فددد )ال( حدد ف  فددي مو ددي علددا ال ددكالل، ال)اوددس ن( فددد )اوددلا( فلددل مهددن ج 
م دل ظهال  دن التلدذ ، ال) دن( هدما  متودل مو دي  الم فالج العسمل  فله الهدمل المقدهلل  

علددا ال ددكالل فددي محددل  وددا مفلددالل ودده، ال)الال( حدد ف حودد  مو ددي علددا ال ددكالل، 

                                      
 .2029/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (1)

 .1، 1/ 91 ، ال ال األعلا (2)

 .228/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (3)

 .12/ 82 ال ال اللال،  (4)
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ال)األشددددقا( فنعددددل مددددؤا  م فددددالج العسمددددل  فلدددده الهددددمل المقددددهلل ال م ددددل مددددل ظهال  ددددن 
 (1)التلذ 

المفلددالل ودده  أهللاال  فددي + الفلددل + الفنعددل )هددما  متوددل(+]: الصةةورة الثالثةةة
 .[الال +

          ﴿ قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنل تلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنلا:

 ﴾ (2). 

فد )ال( ح ف  في مو ي علا ال كالل، ال)اذالقالل( فلدل مهدن ج م فدالج العسمدل 
 فلدده ثوددال  ال ددالل، الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل 
فنعددل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل فددي محددل  وددا حددنل، ال)فاهددن( )فددي( حدد ف جدد  

 ،ال دكالل فدي محدل جد  ودد )فدي( مو ي علا ال كالل، ال) ن( هما  متول مو ي علا
، ال)و هللًا( مفلالل وه م والا العسمدل  ودوه )اذالقالل(مج ال  متللا ودنلفلل الالجن  الال

الفتحدددل، ال)الال شددد اوًن( الدددالاال عنبفدددل، ال)ال( حددد ف  فدددي زائدددهللال، ال)شددد وًن( ا ددد  ملبدددالف 
علدددددا )وددددد هللًا( م ودددددالا العسمدددددل  ودددددوه الفتحدددددل، ال)الال( حددددد ف ا دددددتث نو مو دددددي علدددددا 

 .(3)امًن( م تث ا ود )الال( م والا العسمل  ووه الفتحلال كالل، ال)حم
 .واحد به لمفعول التوكيد بالحروف الزائدة للفعل المتعدي بنفسه -ب

+ المفلدالل وده  ي + الفلدل + الفنعدل )هدما  متودل(أهللاال  فد]: الصورة األولى
 .[+ المؤكهلل اللفظي )ح ف(

 .      ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .281ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (1)

 .22، 22/ 19 ال ال ال وا،  (2)

 .218/ 20عوهلل ال حا  ونفي،  ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل ول (3)

 .22/ 19 ال ال ال وا،  (4)
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فد )ال( ح ف  في مو ي علا ال كالل، ال)اذالقالل( فلدل مهدن ج م فدالج العسمدل 
 فلدده ثوددال  ال ددالل، الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل 
فنعددل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل فددي محددل  وددا حددنل، ال)فاهددن( )فددي( حدد ف جدد  

 ،متول مو ي علا ال دكالل فدي محدل جد  ودد )فدي( مو ي علا ال كالل، ال) ن( هما 
، ال)و هللًا( مفلالل وه م والا العسمدل  ودوه مج ال  متللا ودنلفلل )اذالقالل(الالجن  الال

الفتحل، ال)الال ش اوًن( الالاال عنبفل، ال)ال( ح ف زائدهلل لتاكادهلل ال فدي مو دي علدا ال دكالل، 
 .(1)وًن( ا   ملبالف علا )و هللًا( م والا العسمل  ووه الفتحلاال)ش  

  .      ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فددددد )ال( حدددد ف  فددددي مو ددددي علددددا ال ددددكالل، ال)ا ددددملالل( فلددددل مهددددن ج م فددددالج 
العسمل  فله ثوال  ال الل، الالاال الجمنعل هما  متول مو ي علدا ال دكالل فدي محدل 

 وددا حددنل، ال)فاهددن( )فددي( حدد ف  فددل فنعددل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل فددي محددل 
جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، ال) ددن( هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  وددد 

، ال)لغددالًا( مفلددالل ودده م وددالا مجدد ال  متللددا ودددنلفلل فددي )ا ددملالل(الالجددن  الال ،)فددي(
العسمل  ووه الفتحل، ال)الال( الالاال ح ف عبف مو دي علدا الفدتح، ال)ال( زائدهللال لتاكادهلل 

وًن( ا دددد  ملبددددالف علددددا )لغددددالًا( م وددددالا اعلددددا ال ددددكالل، ال)كددددذال فددددي، حدددد ف مو ددددي 
 .(3)العسمل  ووه الفتحل

 دي لمفعول به واحد.عالتوكيد اللفظي للجملة الفعلية ذات الفعل المت -ج
+ المؤكدهلل  + المفلدالل وده )محدذالف(الفلدل+ الفنعدل )هدما  متودل(]: الصورة األولى
 .[اللفظي )جملل(

                                      
 .11ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (1)

 .22/ 19 ال ال ال وا،  (2)

 .18ب:  م جل  نوا، ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، (3)
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 .      ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

) دداللمالل( ال ددال حدد ف ا ددتقونل ال )كددس( حدد ف  هللج الزجدد  مو ددي علددا ال ددكالل، فددد
مو ي علا الفتح، ال)اللمالل( فلل مهن ج م فالج العسمل  فلده ثودال  ال دالل؛ أل ده مدل 

 فددل فنعددل، األفلددنل الام ددل، الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي ال ددكالل فددي محددل 
المفلددالل ) دداللمالل(  الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا ا ددتئ نفال،

ال)ثدد ( حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتح، ال)كددس( حدد ف  محددذالف تقددهللا ه: مددن احددل وهدد ،
 هللج الزج  مو ي علا ال كالل، ال) داللمالل( ال دال حد ف ا دتقونل مو دي علدا الفدتح، 

 فلده ثودال  ال دالل؛ أل ده مدل األفلدنل الام دل، ال)اللمالل( فلل مهن ج م فالج العسمل 
الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي ال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل، الالجملددل مددل الفلددل 
الالفنعددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا ملبالفددل علددا الجملددل التددي قولهددن، ال تاكاددهلل لفظددي 

 .(2)علا الجملل ال نوقل

 .عولينلمفالمتعدي  الفعل ذات الفعلية الجملة ثالثًا: توكيد

 الجنو التالكاهلل ونلقو  عل ب اا )ال في الاال تث نو( علا األ منب التنلال:

 التوكيد بالقصر. - أ

 الجنو التالكاهلل ونلقو  عل ب اا )ال في الاال تث نو( علا الوال  التنلال:
أهللاال  فدي + الفلدل + الفنعدل )هدما  م دتت ( + المفلدالل وده ]: الصورة األولةى

 .[الل وه الثن ياألالل )هما  متول( + الال + المفل
 .     ﴾ (3)﴿قنل تلنلا:

فدددد )فلدددل( الفدددنو للتللادددل حددد ف مو دددي علدددا الفدددتح، ال)لدددل( حددد ف  فدددي ال ودددا 
الا دددتقونل مو دددي علدددا ال دددكالل، ال) زادددهللك ( فدددد ) زادددهلل( فلدددل مهدددن ج م ودددالا ودددد )لدددل( 

                                      
 .2، 2/ 19 ال ال ال وا،  (1)

 .221/ 10الاش، ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال ول أحمهلل هلل   (2)

 .20/ 19 ال ال ال وا،  (3)
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الالفنعل هما  م دتت  الجالودًن تقدهللا ه:  حدل، الالجملدل مدل الفلدل العسمل  ووه الفتحل، 
الالفنعدل ال محدل لهددن مدل ا عدد اا تللالادل، ال)كد ( هددما  متودل مو ددي علدا ال ددكالل 
في محل  ودا مفلدالل وده أالل، ال)الال( حد ف حود  مو دي  علدا ال دكالل، ال)عدذاوًن( 

 .(1)مفلالل وه ثنل م والا العسمل  ووه الفتحل
 المبني للمجهول. الفعل ذات الفعلية ةالجمل توكيدرابعًا: 

 الجنو تالكاهلل الفلل المو ي للمجهالل علا األ منب الالوال  اآلتال: 
 التوكيد بالقصر. - أ

 الجنو التالكاهلل ونلقو  عل ب اا )ال في الاال تث نو( علا الوال  التنلال: 
 .َّ[( + الالأهللاال +   نئا الفنعل )هما  متول في + الفلل ]: الصورة األولى

 .       ...﴾(2)﴿ تلنلا:قنل 

فدد )المدن( الددالاال حد ف عبدف، ال)مددن( حد ف  فدي مو ددي علدا ال دكالل، ال)أمدد الا( 
مو دددي للمجهدددالل، الالاال  الهددد  التودددنله ودددالاال الجمنعدددل، ال دددال فلدددل مدددن  مو دددي علدددا

ي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل  نئددا فنعددل، الالجملددل ال الجمنعددل هددما  متوددل مو دد
محددل لهددن مددل ا عدد اا ملبالفددل علددا االوتهللائاددل، ال)الال( حدد ف ا ددتث نو الحودد  مو ددي 

 .(3)علا ال كالل
 

                                      
 .22، 22ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (1)

 .2/ 89 ال ال الوا ل،  (2)

 .122، ب: ه ، أوي عوهلل ار الح ال ول انلالاا ظ  الع اا ثسثال  ال ال مل الق آل الك ا (3)
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 املبحث األول
 التخصيص

 
مل الادددل كوددد ا تتفددد ج ع هدددن قددد ائل التاوددداب عسقدددل  دددانقال كوددد ا، أي ق ا دددل 

اتللددا ون  دد نهلل الادد توب ودده الاددؤهللي الظافتدده فددي ، الالتاودداب "(1)مل الاددل ااددب م هددن
تقاادددهلل ا  ددد نهلل التهدددااا البسقددده التحهللادددهلله مددددل حادددم الل كدددل فددد ج مدددل ف العددده اتللددددا 

 .(2)از ا   نهلل الااووه في اتجنه ملال"ون   نهلل أال ومن القل في ح
: التلهللال ال دي تتهدمل )المفلدالل في واب تتمثلالالق ائل التي تتف ج عل التا

ودده(، الالغنئاددل التتهددمل )المفلددالل ألجلدده، الالمهددن ج ولددهلل الددس ، رنئاددل الللددل، الرنئاددل 
المهللا، الكي، الالفنو، اللل...اللخ(، الالظ فال تتهمل )المفلدالل فاده(، الالتحهللادهلل الالتالكادهلل 

ف ددددا  اتمثددددل فددددي اتمثددددل فددددي )المفلددددالل المبلددددا(، الالمسو ددددل تتمثددددل فددددي )الحددددنل( الالت
)التمااز(، الا اد اي اتمثدل فدي )اال دتث نو(، الالمانلفدل تتمثدل فدي )االاتودنب(، فهدال 

 . (3)الو  عل جهل انول في فه  مل ا الحهللم الذي اشا  اللاه أال الوفل
الحنلددل ا ع اواددل للتاودداب  ددي )ال وددا( العسمتدده ا ع اواددل )الفتحددل( أال "ال

األ ددمنو )كددنأللف فددي األ ددمنو الام ددل، الالاددنو فددي مددن اقنولهددن فددي ولدد  األ ددالاج مددل 
 الالك دد ال فددي جمددل المؤ ددم ال ددنل ( ددددد مددل الفدد ا وا همندددد الجمددل المددذك  ال ددنل  ،المث ددا
 (4)"ااتلف   ذه اللسمن  لتشا  اللا أ الاج ماتلفل مل األ منو الم والولالاة من 

 
 

                                      
 .182ا ظ  اللغل الل وال مل ن ن المو ن ن، تمن  ح نل، ب:  (1)

 .118قالاعهلل ال حال الل وي في هالو  ظ ال ال ظ ،   نو حماهلل وانتي، ب:  (2)

 .182ب:  م جل  نوا، ا ظ  اللغل الل وال مل ن ن المو ن ن، تمن  ح نل، (3)

 ..190ب:  نوا،  م جلقالاعهلل ال حال الل وي في هالو  ظ ال ال ظ ،   نو حماهلل وانتي،  (4)
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 أواًل: المفعول به. 

ادل، الاداتي المفلدالل فدي الجملدل الفللادل  كل مل أ كنل الجملل الفللالمفلالل وه "
التي فللهن متلهلل، أي اتجنالز الفنعل اللا من اقل علاه فلل الفنعدل، ال دال اتللدا ونلفلدل 

ل لتاودداب ا  دد نهلل التقااددهلله وددذك  المفلددالل الم دد هلل( فاهدداا البسقدده وتاواودده، الاة )
مددل أ ماددل فددي الجملددل، الكمددن أل الجملددل تو ددا علددا ا  دد نهلل، فددإل ولدد  الجمددل ال تكت

فك تهددن الال اددت  مل ن ددن مددل رادد  التاودداب وددذك  المفلددالل، فا ماددل المفلددالل ال تقددل 
عددل فكدد ال تنمددل قددهلل تتجددنالز الحددهلل ل مددنهللا  الغدد   مددل الجملددل التلوادد  عددل أ ماددل الفنعدد
 .(1)لل التقتهي المفلالل  تمن  الفك ال"األهلل ا لو نو الجم

، الم هدددن مدددن ال المدددل األفلدددنل مدددن اتلدددهللا و ف ددده اللدددا مفلدددالل وددده الاحدددهلل أال أكثددد 
اتلهللا اللا مفلالله الال وح ف الج  فاكالل مفلالاًل وه را  مونش ، القهلل ت  الحدهللام عدل 

 .(2)المفلالل وه وا منبه الوال ه مل اسل هلل ا ت ن للفول األالل الموحم الثن ي

 ثانيًا: المفعول له )المفعول ألجله(.

ونعدددم علاددده كثاددد ًا مدددن ادددذك  المفلدددالل ألجلددده فدددي الجملدددل الفللادددل ولدددهلل الفلدددل ال
الال ددوا فادده، كمددن قددهلل تددذك  الغناددل م دده الالهددهللف الددذي اوتغادده، القددهلل الهددل لدده ال حالاددالل 
موبلح )المفلالل لده(، ال)المفلدالل ألجلده(، ال)المفلدالل مدل أجلده(، أي المفلدالل الدذي 

 ددذا وددنا مددن ا توددا أل دده مالقددل ، القددهلل عقددهلل  دداوالاه ونودًن ول ددالال: "مدل أجلدده كددنل الفلددل
ولددده لمدددن كدددنل؟، اللدددال وودددفل لمدددن قولددده الال م ددده، فن تودددا كمدددن لددده، الأل ددده تف دددا  لمدددن ق

، «فللدد  ذاا حدذا  الشدد »، الذلددا قاللدا: «عشدد الل هلل  مدنً »ا تودا هلل  د  فددي قاللدا: 
، فددددنلمفلالل الذًا  ددددال الللددددل فددددي القددددالج (3)"«فللدددد  ذاا مانفددددل فددددسل الاهللاددددن  فددددسل»ال

                                      
 ..191قالاعهلل ال حال الل وي في هالو  ظ ال ال ظ ،   نو حماهلل وانتي، ب:  (1)

 .88 ا ظ  الفول األالل، ب: (2)

 .211/ 1الكتنا،  (3)
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توددددال الحددددهللم، الجلددددا أل الللددددل قددددهلل تكددددالل  ددددووال توددددال  الونعددددم، القددددهلل تكددددالل رنئاددددل 
 .(1)الههللف

 الال هلل المفلالل ألجله علا الوال  اآلتال:
 .[المفلالل ألجله )مهنف(]: الصورة األولى

 .     ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فددددد ) كددددنل( مفلددددالل ألجلدددده م وددددالا العسمددددل  وددددوه الفتحددددل، ال ددددال مهددددنف، 
مجددد ال  العسمدددل جددد ه الك ددد ال، فجدددنو المفلدددالل ألجلددده مهدددنفًن  ال)اآلاددد ال( مهدددنف اللاددده

 .(3)لمل فل
 .     ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

فددددد )اوتغددددنو( مفلددددالل ألجلدددده م وددددالا العسمددددل  وددددوه الفتحددددل، ال ددددال مهددددنف، 
 .(5)المفلالل ألجله مهنفنً ال)الجه( مهنف اللاه مج ال  العسمل ج ه الك  ال، فجنو 

 .[المفلالل ألجله ) ك ال(]: الصورة الثانية
 .   ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:

فد )متنعًن( مفلالل ألجله م والا العسمل  ووه الفتحدل، لفلدل محدذالف، فجدنو 
 .(7)المفلالل ألجله  ك ال

 
 

                                      
 .229ا ظ  الجملل الفللال، علي أوال المكن  ، ب:  (1)

 .22/ 18 ال ال ال نزعن ،  (2)

 .1218/ 2 ي، وكار ول الح ال ول عوهلل ار الل ا ظ  التوانل في الع اا الق آل، أوال الوقنو عوهلل (3)

 .20/ 82 ال ال اللال،  (4)

 .202/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال ول أحمهلل هلل الاش،  (5)

 .22/ 18 ال ال ال نزعن ،  (6)

لو ددنل، البولددل األاللددا،  -ال نشدد : هللا  الللددال ، وادد ال ا ظد  مجمددل الواددنل فددي تف ددا  القدد آل، أوددي علددي الفهددل ودل ح ددل البو  ددي،  (7)
 .200/ 10 ، 2001- د1221  ل ال ش  
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 ثالثًا: المفعةةةول معه.

ا دد  فهددله ولددهلل الاال أ اددهلل وهددن الت ودداب علددا الملاددل  حالاددالل وا دده: "الاحددهلله ال
، الاداتي ا د  م ودالا ولدهلل (1)"« د   الال ادل»م والقل وفلل، أال فاه ح الفه المل نه، كد 
، أي مودنحول مدن ولدهلل الدالاال لمدن قولهدن فدي (2)الالاال الكنئ ل ومل ا )مدل( تفادهلل المودنحول

، مل ن ددن أ كمدددن «جئدد   المحمدددهللاً »القدد  الاحددهلل،  دددالاو اشددت كن فددي الحكددد  أ  ال، فقاللددا: 
جئتمددن فددي القدد  الاحددهلل، ال ددذا  ددال الفدد ا وددال الاال الملاددل ال الاال اللبددف، فددالاال اللبددف 

ل فتفادهلل التش اا في الحك   الاو اقت ل مله ونلزمنل أ  ل  اقت ل، أمدن الاال الملاد يتقته
 .(3)االقت ال ونلزمنل  الاو اشت ا الحك  أ  ال

الاكالل عنمل ال وا فاه )الفلدل( كمدن فدي المثدنل ال دنوا، اللكدل قدهلل المدل فاده 
، أال)ا د  مفلدالل(، «أ ن  دنئ   الشدنب، الوحد »كد )ا   الفنعل(،  حال:  ،من اشوه الفلل

، «ل عنفادل لدا دا ا الال اد»، أال )الموهلل (،  حال: « ذا مقتالل البلالج الشمل» حال: 
الال اجددالز تقددهللا  المفلددالل ملدده علددا موددنحوه الالددذي اكددالل قوددل الاال الملاددل، فددإل تقددهلل  

 .(4)علاه ال اوح أل اكالل مفلالل مله 
 الل  ت هلل ت اكاا المفلالل مله في  ذا الجزو الال م ال.

 رابعًا: المفعةةول فيه )الظرف(.

الزمددنل، ادد اهلل ال ددال كددل ا دد  مددل أ ددمنو المكددنل أال  ، ددال الظدد ف" :المفلددالل فادده
، «جل دد   مكن ددا»، ال«قمدد   اللالددل»، ال«وددم   الاددال »فادده مل ددا )فددي(، الذلددا  حددال: 

، (5)"«جل دد   فددي مكن ددا»، ال«قمدد   فددي اللالددل»، ال«وددم   فددي الاددال »الالتقددهللا  فادده: 

                                      
انلدهلل  ، الشد ح التود اح علدا التالهداح، األز د ي221/ 1ش ح قب  ال هللا الول الوهللا، أوال محمهلل عوهلل ار جمنل الهللال األ ودن ي،  (1)

 .221/ 1عوهلل ار، 

 .221/ 1، الا ظ  ش ح المفول، اول الاش، 92/ 1ا ظ  المفول في و لل ا ع اا، أوال القن   محمهلل ول عم  الزماش ي،  (2)

 .221، 221/ 2ا ظ   ملن ي ال حال، فنهل ونلح ال م ائي،  (3)

 .282، 282ا ظ  ال حال الشنفي، محمالهلل ح  ي مغنل ل، ب:  (4)

 .111ل وال، اول األ ون ي، ب: أ  ا  ال (5)



194 

 

ل لدد  اكددل علددا تقددهللا  )فددي( فددس  الاددذك  المفلددالل فادده لواددنل زمددنل الفلددل أال مكن دده، الاة
 ك نئ  األ منو علا ح ا من اتبلوه اللنمل.اكالل ظ فًن، ول اكالل 

ال ال ا ق   اللا ق مال: ظ ف زمنل الظ ف مكنل، فظ ف الزمنل: فهال مدن هللل 
، الظد ف المكدنل مدن هللل علدا مكدنل « دنف    لداسً »علا الق  القل فاده الحدهللم،  حدال: 

، الالظد ف  دالاو كدنل زمن دًن أال مكن دًن «القفد   تحد  علد  الللد »القل فاه الحدهللم،  حدال: 
، (2)ال الدددذي لدددال لددده حدددهللالهلل مللالمدددل تحوددد ه" ددد، فدددنلموه  "(1)موهمدددًن أال محدددهللالهللاً اددداتي 

، الالمحدهللالهلل  دال «فالا، التح ، الامال، الشمنل، الأمن ، الالف»كنلجهن  ال  ،  حال: 
 د    »أل اقول ا د  الزمدنل ال ودا علدا الظ فادل، أال اكدالل ماتودًن وإهدنفل،  حدال: 

، أال ولددددهللهلل،  حددددال: «بددددالاسً   دددد    االمددددنً »، أال ماتوددددًن والوددددف،  حددددال: «اددددال  الجملددددل
 .(3)«     االمال»

 ظروف الزمان. - أ
 الال هلل المفلالل فاه )ظ ف زمنل( علا الوال  التنلال: 

 ورود )إذ(.
 .      ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

ومدن قولده، ال دال فد )الذ( ظ ف زمنل مو ي علدا ال دكالل فدي محدل  ودا متللدا 
مهنف، ال) نهللاه( فلدل مدن  مو دي علدا الفدتح المقدهلل  للتلدذ ، الالهدنو هدما  متودل 

فنعدل م فدالج  لفدظ الجسلدل مو ي علا اله  في محل  وا مفلدالل وده، ال) وده( ) ا(
 العسمل  فله الهمل، الالجملل مل الفلل الالفنعل فدي محدل جد  مهدنف اللاده، ال) ا(

                                      
 . .29/ 2ا ظ  جنمل الهلل الل الل وال، موبفا ول محمهلل  لا  الغساا ي، ب: (1)

 .181/ 1األوالل في ال حال، أوال وك  محمهلل ال  اي،  (2)

 .182، 182/ 2ا ظ  ش ح اول عقال، اول عقال عوهلل ار ول عوهلل ال حا  اللقالي،  (3)

 .11/ 18 ال ال ال نزعن ،  (4)
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تودل مو دي علدا الهد  فدي محدل جد  مهدنف مهدنف، الالهدنو هدما  م لفظ الجسلدل
 .(1)اللاه، فجنو المفلالل فاه )ظ ف زمنل(

 .   ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فد )الذ( ظ ف زمنل مو ي علا ال كالل في محل  وا، ال دال متللدا ومدن قولده، 
فنعددددل م فددددالج )أشددددقن ن(  ولددددم( فلددددل مددددن  مو ددددي علددددا الفددددتح، الال ددددال مهددددنف، ال)ا

العسمددددل  فلدددده الهددددمل المقددددهلل ال للتلددددذ ، الالجملددددل مددددل الفلددددل الالفنعددددل فددددي محددددل جدددد  
مهنف اللاه، ال)أشدقا( مهدنف، الالهدنو هدما  متودل مو دي علدا ال دكالل فدي محدل 

 .(3)ج  مهنف اللاه، فجنو المفلالل فاه )ظ ف زمنل(

 ورود )إذا(.
 .   ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

( ظ ف زمنل مو ي علا ال كالل في محدل  ودا متللدا ومدن قولده، ال دال افد )الذ
مهددنف، ال)ع ددلل( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، الالفنعددل هددما  م ددتت  تقددهللا ه: 
 ال، الالجملل مل الفلل الالفنعل في محل ج  مهنف اللاه، فجنو المفلالل فاده )ظد ف 

 .(5)زمنل(
 .     ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:

( ظ ف زمنل مو ي علا ال كالل في محدل  ودا متللدا ودد )شد (، ال دال افد )الذ
مهددنف، ال)القددا( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، الالفنعددل هددما  م ددتت  تقددهللا ه:  ددال، 

                                      
 .282ا ظ  الانقال  الالم جنل في الع اا الق آل، محمهلل  ال ي ول محمهلل ون تجي، ب:  (1)

 .12/ 81 ال ال الشمل،  (2)

 .1229/ 2ا ظ  المجتوي مل مشكل الع اا الق آل، أحمهلل ول محمهلل الا اب أوال وسل،  (3)

 .11/ 91 ال ال التكالا ،  (4)

 .222/ 2، ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل (5)

 .2/ 112 ال ال الفلا،  (6)
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الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، فجددنو المفلددالل فادده )ظدد ف 
 .(1)زمنل(

 ورود )بعد(.
 .    ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فددد )ولدددهلل( ظدد ف زمدددنل م وددالا العسمدددل  وددوه الفتحدددل متللددا ونلفلدددل )هللحدددن(، 
ال ال مهنف، ال)ذلا( )ذا( ا   الشن ال مو ي علا ال كالل في محل جد  مهدنف اللاده، 

الفدددتح، ال الددس  للولدددهلل حددد ف مو دددي علدددا الك ددد ، الالكددنف للابدددنا حددد ف مو دددي علدددا 
 .(3)فجنو المفلالل فاه )ظ ف زمنل(

 ورود )يوم(.
 .     ﴾ (4)﴿ قنل تلنلا:

ال ددال مهددنف، ال)افدد (  ،فددد )اددال ( ظدد ف زمددنل م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل
فلدددل مهدددن ج م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، ال )المددد و( فنعدددل م فدددالج العسمدددل  فلددده 

مل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، فجددنو المفلددالل فادده الهدد
 .(5))ظ ف زمنل(

 .   ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:
ال ال متللددا ونلفلددل فددي ،فددد )اددال ( ظدد ف زمددنل م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل
عسمدل جد ه الك د ال، فجدنو )اولال هن(، ال دال مهدنف، ال)الدهللال( مهدنف اللاده مجد ال  ال 

 .(7)المفلالل فاه )ظ ف زمنل(

                                      
 .228/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (1)

 .20/ 18 ال ال ال نزعن ،  (2)

 .292ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (3)

 .22 /90 ال ال عول،  (4)

 .228/ 20ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل ول عوهلل ال حا   ونفي،  (5)

 .12/ 92 ال ال اال فبن ،  (6)

 .111ا ظ  الملال  في الع اا الق آل الك ا ، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (7)
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 ورود )يومئذ(.
 .   ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

ال ال متللدا ون د  ،)االمئذ( فد )اال ( ظ ف زمنل م ودالا العسمدل  ودوه الفتحدل
ال)الذ( مهدددنف اللاددده مجددد ال  العسمدددل جددد ه الك ددد ال،  ،ال دددال مهدددنف ،الفنعدددل )انشدددلل(

 .(2)فجنو المفلالل فاه )ظ ف زمنل(
 .   ﴾ (3)﴿ القالله تلنلا:

ال ال متللددددا ،)االمئدددذ( فددددد )اددددال ( ظددد ف زمددددنل م وددددالا العسمدددل  وددددوه الفتحددددل
ال)الذ( مهنف اللاه مج ال  العسمل جد ه الك د ال، فجدنو  ،ال ال مهنف ،ونلفلل )تحهللم(

 .(4)المفلالل فاه )ظ ف زمنل(

 ورود )صبحا(.
 .  ﴾ (5)﴿ قنل تلنلا:

ال ال متللدددا ون ددد  ،فدددد )ودددوحن( ظددد ف زمدددنل م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل
 .(6)الفنعل )المغا ا (، فجنو المفلالل فاه )ظ ف زمنل(

 (.و ضحى )عشيةورود 
 .         ﴾(7)﴿ قنل تلنلا:

 

                                      
 .2/ 99 ال ال الغنشال،  (1)

 .12، ب: هال ول انلالا ، أوي عوهلل ار الح ا ظ  الع اا ثسثال  ال ال مل الق آل الك ا (2)

 .2/ 88 ال ال الزلزلل،  (3)

 .112ا ظ   الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (4)

 .2/ 100 ال ال اللنهللان ،  (5)

 .1212/ 2مهلل ول محمهلل الا اب، حمل مشكل الع اا الق آل، أ اا ظ  المجتو (6)

 .22/ 18 ال ال ال نزعن ،  (7)
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ال دال  فد )عشال( ظ ف زمنل م والا العسمل  ووه الفتحل، متللا ودد )الوثدالا(،
ال)أال هددحن ن( )أال( حدد ف عبددف مو ددي علددا ال ددكالل، ال)هددحن ن( ظدد ف  م ددتث ا،

زمددنل ملبددالف علددا )عشددال( م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، ال ددال مهددنف، الالهددنو 
فجددنو المفلددالل فادده فددي محددل جدد  مهددنف اللادده،  مو ددي علددا ال ددكالل هددما  متوددل
 (1))ظ ف زمنل(

 ورود )حقبة(.
 .   ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فدددد )أحقنودددن( ظددد ف زمدددنل م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل متللدددا ودددد )الوثدددال(، 
 .(3)فجنو المفلالل فاه )ظ ف زمنل(

 ورود )أبدا(.
         ﴿ قدددددنل تلدددددنلا:

  ...﴾ (4). 

ال ال متللدا ودد )انلدهللال(،  ،فد )أوهللًا( ظ ف زمنل م والا العسمل  ووه الفتحل
 .(5)فجنو المفلالل فاه )ظ ف زمنل(

 وورود )مع(.   
 .    ﴾ (6)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .229/ 20ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل ول عوهلل ال حا  ونفي،  (1)

 .22/ 19 ال ال ال وا،  (2)

 .222/ 1ا ظ  الف اهلل في الع اا الق آل المجاهلل، الم تجا الهمذا ي،  (3)

 .9/ 89 ال ال الوا ل،  (4)

 .101: ا ظ  الانقال  الالم جنل في الع اا الق آل، محمهلل  ال ي ول محمهلل ون تجي، ب (5)

 .2/ 82 ال ال الش ح،  (6)
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، ال)الل( حددد ف تالكادددهلل ال ودددا الفدددتحفدددد )فدددإل( الفدددنو حددد ف عبدددف مو دددي علدددا 
مو ي علا الفتح، ال)مل( ظ ف زمنل م والا العسمل  ووه الفتحل متللدا ومحدذالف 
او  مقهلل  لد )الل( ال ال مهنف، ال)الل د ( مهدنف اللاده مجد ال  العسمدل جد ه الك د ال، 

 .(1)لال)ا  ًا( ا   )الل( مؤا  م والا العسمل  ووه الفتح
 ظروف المكان. - ب

 الجنو علا ال حال التنلي: 

 ورود )فوق(.
 .    ﴾ (2)﴿ القالله تلنلا:

ال ال متللدددا ،)فدددالقك ( فدددد )فدددالا( ظددد ف مكدددنل م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل
ال)الكددنف(  هددما  متوددل مو ددي علددا الهدد  فددي  ،ونلفلددل فددي )و ا ددن(، ال ددال مهددنف

 .(3)نو المفلالل فاه )ظ ف مكنل(محل ج  مهنف اللاه، الالما  للجمل، فج

 ورود )بين(.
       ﴿ القاللددددددددددددددددددددددددده تلدددددددددددددددددددددددددنلا:

   ﴾ (4). 

الشددوه الجملددل ،)وا همددن( فددد )وددال( ظدد ف مكددنل م وددالا العسمددل  وددوه الفتحل
ال)الهدنو(  هدما  متودل مو دي  ،متللا ومحذالف ولل المالوالل )مدن(، ال دال مهدنف

 .(5)علا ال كالل في محل ج  مهنف اللاه، فجنو المفلالل فاه )ظ ف مكنل(
 

                                      
 .211/ 10، محاي الهللال هلل الاش، الوان ها ظ  الع اا الق آل  (1)

 .12/ 19 ال ال ال وا،  (2)

 .12ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (3)

 .21/ 19 ال ال ال وا،  (4)

 .20ب: م جل  نوا، ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل،  (5)
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 ورود )عند(.
 .      ﴾ (1)﴿ قنل تلنلا:

الفتحدددل، متللدددا ودددد )مكدددال(،  فدددد )ع دددهلل( ظددد ف مكدددنل م ودددالا العسمدددل  ودددوه
ال)ع ددهلل( مهددنف، )اللدد ش( مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل جدد ه الك دد ال، فجددنو المفلددالل 

 .(2)فاه )ظ ف مكنل(
         ﴿ القددنل تلددنلا:

  ...﴾ (3). 

فدددد )ع دددهلل( ظددد ف م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، متللدددا ومحدددذالف حدددنل مدددل 
مهدنف اللاده لفدظ الجسلدل الهما  )  ( في )جزاو  (، ال دال مهدنف، ال) وهد ( ) ا( 

مهدددنف، ال) ددد ( هدددما  متودددل  لفدددظ الجسلدددل مجددد ال  العسمدددل جددد ه الك ددد ال، ال) ا(
 .(4)مو ي ال كالل في محل ج  مهنف اللاه، فجنو المفلالل فاه )ظ ف مكنل(

 ورود )َثم(.
 .   ﴾ (5)﴿ قنل تلنلا:

فد )ثب ( ظ ف مكنل مو ي علا الفتح في محل  وا متللدا ودد )مبدنج(، فجدنو 
 .(6)المفلالل فاه )ظ ف مكنل(

 ورود )وراء(.
 .      ﴾ (7)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .20/ 91 ال ال التكالا ،  (1)

 .222/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (2)

 .9/ 89 ال ال الوا ل،  (3)

 .101ا ظ  الانقال  الالم جنل في الع اا الق آل، محمهلل  ال ي ول محمهلل ون تجي، ب:  (4)

 .21/ 91 ال ال التكالا ،  (5)

 .222/ 2 م جل  نوا، ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل، (6)

 .10/ 92 ال ال اال شقنا،  (7)
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فدددد )ال او( ظددد ف مكدددنل م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال دددال متللدددا ونلفلدددل 
)أالتدددي(، ال دددال مهدددنف، ال)ظهددد ه( مهدددنف اللاددده مجددد ال ، ال)ظهددد ( مهدددنف، الالهدددنو 

اللاددده، فجدددنو المفلدددالل فاددده هدددما  متودددل مو دددي علدددا الك ددد  فدددي محدددل جددد  مهدددنف 
 .(1))ظ ف مكنل(

 خامسًا: المفعةةول المطلةةق .

ل العدده، أال  نً الموددهلل  الم توددا تالكاددهللا للنملدده، أال وان ددالمفلددالل المبلددا  ددال: "
 .(2)"«اله و  ه وتال»، ال«     ا  زاهلل»، ال«ه و  ه ونً »عهللهلله،  حال:

قاهلل، وادسف ال مي المفلالل المبلا وهذا اال  ؛ أل ه مبلا القاالهلل، أي را  م
المفلددالال  األادد ا فإ هددن مقاددهللال وحدد الف الجدد  الرا  ددن، فددنلمفلالل ودده مقاددهلل ونلوددنو، أي 
الذي فلل وه فلل، الالمفلالل فاه مقاهلل وفي، أي الذي حول فاه الفلل، الالمفلالل ملده 
مقاهلل ونلمونحول، الالمفلالل لده أي الدذي فلدل ألجلده الفلدل، أمدن المفلدالل المبلدا راد  

 .(3)؛ الأل ه  ال الحهللم الذي احهللثه الفنعلمقاهلل وهذه األشانو

ال ددمي مفلددالاًل مبلقددًن لوددهللا المفلددالل علادده الفددي  ددذا ذكدد  اوددل عقاددل قددنئًس: " 
راددد  مقادددهلل وحددد ف جددد ، ال حددداله وادددسف راددد ه مدددل المفلدددالال ، فإ ددده ال اقدددل علاددده ا ددد  

 .(4)فاه، الالمفلالل مله، الالمفلالل له" المفلالل الال مقاهللًا، كنلمفلالل وه، الالمفلالل
ال ال علا ثسثل أق ن : ااتي للتاكاهلل ال ال من ال ازاهلل مهلللالله علدا مدهلللالل الفلدل، 

، الااتي لل الج ال دال مدن ادهللل «ه و  ه ونً »أي ال ازاهلل مل نه علا مل ا الفلل،  حال: 
هددد و  هددد وًن »وك ددد  الهدددنهلل، ال «هددد و  هددد ول»علدددا ولددد  أ دددالاج الفلدددل،  حدددال: 

                                      
 .2021/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (1)

 .118/ 2ش ح اول عقال، اول عقال عوهلل ار ول عوهلل ال حمل اللقالي،  (2)

/ 2. ا ظدد  ملددن ي ال حدددال، فنهددل وددنلح ال دددم ائي، 82/ 2ل الجالامدددل، جددسل الددهللال ال ددداالبي، مددل فدددي شدد ح جمددا مددل الهال  ا ظدد  (3)
128. 

  .2/118 موهلل   نوا، ش ح اول عقال، (4)
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دددد ول»حددددال: ، الادددداتي لللددددهللهلل ال ددددال مددددن اددددهللل علدددا المدددد ا ،  «شدددهللاهللاً  ، وفددددتح «هدددد و  هب
 .(1)«ه و  هب ون »، ال«اله و  هب وتال»الهنهلل، ال

العنمل  وا المفلالل المبلدا  دال )الفلدل(، القدهلل اكدالل ملمدالل لمدن ا دالا عدل 
 .(2)الفلل كد )الموهلل (، الالالوف المتو ف الذي المل عمل الفلل

 الال هلل المفلالل المبلا علا األر ا  اآلتال:
 لعامله.المفعول المطلق المؤكد  -1

       ﴿ الذلدددددا فدددددي قاللددددده تلدددددنلا:
 ﴾ (3). 

فدددد )ودددوًن( مفلدددالل مبلدددا م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال دددال مؤكدددهلل للنملددده 
 .(4)(و ن)وو

 .     ﴾(5)﴿ القالله تلنلا:
فدددد )كادددهللًا( مفلدددالل مبلدددا م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال دددال مؤكدددهلل للنملددده 

 .(6))أكاهلل(
 المفعول المطلق مبين للنوع. -2

 .    ﴾ (7)﴿ قنل تلنلا:

م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال دددال مودددال لل دددالج، فدددد )أكدددًس( مفلدددالل مبلدددا 
 .(8)الالذي وا ه الالوف في قالله )لمن(

                                      
ا ظ  ش ح المغ ي في ال حال، محمهلل عودهلل الد حا  ودل الح دال اللمد ي الماس دي، تحقادا: عودهلل القدنهلل  الهاتدي، هللا  الكتدا الل وادل، ولدهلل  (1)

 .18، البولل األاللا، ب: 1889،   ل ال ش : ال ش : و غنزي

 .110/ 2، اول عقال، اول عقالا ظ  ش ح  (2)

 .22/ 90 ال ال عول،  (3)

 .291/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال ول أحمهلل هلل الاش،  (4)

 .12/ 91 ال ال البن ا،  (5)

 .202/ 20ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل، محمالهلل ول عوهلل ال حا  ونفي،  (6)

 .21/ 98 ال ال الفج ،  (7)

 .212/ 10 م جل  نوا، ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال ول أحمهلل هلل الاش، (8)
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 .    ﴾ (1)﴿ القالله تلنلا:

فددد )زلزالهددن( مفلددالل مبلددا م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، ال ددال موددال لل ددالج، 
 .(2)ل كالل في محل ج  مهنف اللاهال ال مهنف، الالهنو هما  متول مو ي علا ا

 المفعول المطلق النائب عن المصدر. -3

فالبي حكمه في كال ه م والوًن علا أ ده مفلدالل مبلدا،  -ا الا عل الموهلل 
المدددن ادددهللل علاددده عدددهللال أشدددانو: كلادددل المودددهلل ، الولهددداته، ال العاتددده، الودددفته، ال ائتددده، 

 .(3)تقنا، الرا  نالم اهللفه، الهما ه، الا شن ال اللاه، الا   الموهلل ، المسقاه في ا ش

 .   ﴾ (4)﴿المثل ذلا في قالله تلنلا: 
فددددد )ر قددددًن( مفلددددالل مبلددددا م وددددالا العسمددددل  وددددوه الفتحددددل، ال ددددال  نئددددا عددددل 

 .(5)؛ أل ه مسقاه في المل االموهلل  )الر اقًن(
 .     ﴾ (6)﴿القالله تلنلا: 

فدددد )عذاوددده( مفلدددالل مبلدددا م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال دددال  نئدددا عدددل 
مودددهلل ؛ ألل )عدددذاا( ا ددد  موددددهلل ، اللدددال مودددهلل ، ال ددددال مهدددنف، الالهدددنو هددددما  

 .(7)متول مو ي علا اله  في محل ج  مهنف اللاه
 .حذف عامل المفعول المطلق -4

ذ ددا ال حددنال أ دده ال اجددالز حددذف عنمددل الموددهلل  المؤكددهلل، الذلددا أل دده جدديو ودده 
لتقالال المؤكهلل التق ا  مل نه، الالحذف ا نفي ذلا، أمن حذف فلل الموهلل  الموال لل دالج 

ألدد  تهددل المقودد ؟ »الاللددهللهلل، جددنز الحددذف فاهمددن، لددهلللال حددنلي أال مقددنلي، كددال اقددنل: 

                                      
 .1/ 88 ال ال الزلزلل،  (1)

 .299/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (2)

 .21: 22/ 2ا ظ  جنمل الهلل الل الل وال، موبفا ول محمهلل الغساا ي،  (3)

 .1/ 18 ال ال ال نزعن ،  (4)

 .2829/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (5)

 .29/ 98 ال ال الفج ،  (6)

 .2211/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال ول أحمهلل هلل الاش،  (7)
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 ددف ًا »الكقاللددا لمددل تدد اه ا ددالي ال ددف :  ،«فتقددالل: ولددا ال ن ددل ونلغددل أال ال ن ددن  متلددهللهللال
 .(1)، ال حال ذلا«حجًن مو ال اً »ح :  ، اللمل«قهللالمًن مون كنً »، اللمل قهلل : «قنوهللاً 

 .  ﴾ (2)﴿ الذلا في قالله تلنلا:

فددد )جددزاًو( مفلددالل مبلددا م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، لفلددل محددذالف؛ أي 
ددددالزالا وددددذلا جددددزاو، الالجملددددل مدددد ددددالزالا( المقددددهلل ال ج  ل الفلددددل المحددددذالف ال نئددددا الفنعددددل )ج 

 .(3)ا تئ نفال ال محل لهن مل ا ع اا
 .  ﴾ (4)﴿ الكذلا في قالله تلنلا:

 :فد )هوحًن( مفلالل مبلا م والا العسمل  ودوه الفتحدل، لفلدل محدذالف؛ أي
 .(5)تهوح هوحنً 

 سادسًا: الحةةةةةةةةةةال.

فدددد هللًا »الالوددددف الفهددددلل الم توددددا للهللاللددددل علددددا  ائددددل،  حددددال: الحددددنل  ددددال: "
ا كل ا   م ودالا علدا مل د، ال"(6)لالجالهلل القاالهلل المذكال ال فاه"، فد )ف هللًا( حنل «أذ ا

الحدنل ال تكدالل الال ، الذ ا جمهال  الللمنو وال: "(7))في( مف   لمن أوه  مل الهائن "
جدددددنوالا الجمدددددنو » كددددد  مل دددددا، كقدددددالله :  كددددد ال الأل مدددددن ال هلل م هدددددن مل فدددددًن لفظدددددًن فهدددددال م

 .  (8)"«الفقا 

                                      
 .112/ 2م ائي، ن ظ  ملن ي ال حال، فنهل ونلح ال ا (1)

 .21/ 19 ال ال ال وا،  (2)

 .218/ 20ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل، محمالهلل ول عوهلل ال حا  ونفي،  (3)

 .1/ 100 ال ال اللنهللان ،  (4)

 .221/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال ول أحمهلل هلل الاش،  (5)

 .292/ 1. ا ظ  ش ح التو اح علا التالهاح، األز  ي انلهلل ول عوهلل ار، 222/ 2ش ح اول عقال، اول عقال،  (6)

 - دد 1218واد ال ،  د ل ال شد :  –ش ح الجمل للزجني، أوال الح ل علي ول عوفال  ا شدوالي، ال نشد : هللا  الكتدا الللمادل، لو دنل  (7)
 .201/ 1 ، البولل األاللا، 1889

 .229/ 2 موهلل   نوا، عقال، اول عقال،ش ح اول  (8)
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الحنل او  في الحقاقل مدل حادم ال دا ت ثود  وهدن المل دا لدذي الذك  الج جن ي "
الحددنل كمددن تثودد  واودد  الموتددهللأ للموتددهللأ الونلفلددل للفنعددل، أال تدد اا قددهلل أثودد  ال كددالا فددي 

ل ددا فددي الاوددن ا لزاددهلل؟ الال أل الفدد ا أ ددا جئدد  ودده لتزاددهلل م «جددنو ي زاددهلل   اكوددنً »قاللددا: 
ع دده وددنلمجيو ال ددال أل تجللدده وهددذه الهائددل فددي مجائدده، اللدد  تجدد هلل الثونتددا ل كددالا اللدد  
تونش ه وه، ول اوتهللأ  فاثو  المجيو، ث  الول  وه ال كالا، فالتول وه ا ثودن  علدا 

 .(1) ل للمجيو، الوش ب أل اكالل في ولته" وال التو
ملدل أال شدوه الجملدل المفد هلل، الحنل مل الالظنئف ال حالال التي تلنقا فاهن الجال"

ال ددال علددا أي  حددال الوددهلل أل ادد توب ووددنحوه، المددل اددسل ت اوبدده ووددنحوه اتدد اوب مددل 
الفلل، ألل الحنل كمن اقالل ال حنال قاهلل للفلل، فالقالج الفلل مل فنعله، أال علا مفلاللده 

 .(2) من أال م همن مقاهللًا وهذه الهائل"اكالل وذك  الحنل مل أحهلل
 الجزو علا الت اكاا اآلتال:القهلل ال هلل الحنل في  ذا 

 الحال مفرد. -1

األودددل فدددي الحدددنل أل اكدددالل لفظدددًن مفددد هللًا، الاكدددالل مفددد هللًا الذا كدددنل الاحدددهللًا مدددل 
ام دددددل: ا ددددد  فنعدددددل، الا ددددد  المفلدددددالل، الالودددددفل المشدددددوهل، الأمثلدددددل المونلغدددددل، الأفلدددددل 

 .(3)التفهال

 .      ﴾ (4)﴿ الجنو في قالله تلنلا:

م ودالا العسمدل  ودوه الادنو؛ أل ده جمدل  مدل فنعدل )ا قلودالا( كهال( حنلنفد )ف
 .(5)مذك   نل 
 

                                      
 .120هللالئل ا عجنز، ب:  (1)

 .122و نو الجملل الل وال، محمهلل حمن ل عوهلل اللباف، ب:  (2)

 .221ا ظ  الجملل الفللال، علي أوال المكن  ، ب:  (3)

 .21/ 92 ال ال المبففال،  (4)

 .1222/ 2مل مشكل الع اا الق آل، أحمهلل ول محمهلل الا اب،  اا ظ  المجتو (5)
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        ﴿: القاللددددددددددددددده تلدددددددددددددددنلا: 

   ...﴾ (1). 

م ودالا العسمدل  ودوه  تقدهللا ه: هللااللهدن، فد )انلهللال( حنل مدل عنمدل محدذالف
 .(2)الانو؛ أل ه جمل مذك   نل 

 .      ﴾ (3)﴿القنل تلنلا: 

 .(4))ال نل( م والا العسمل  ووه الفتحل الفنعل فد )أشتنتًن( حنل مل
 الحال جملة. -2

التقل الجملل مالقدل الحدنل كمدن تقدل مالقدل الاود  الالودفل، الالودهلل فاهدن مدل  اودب، "
، أال الاال الحددنل الالاال «جددنو زاددهلل  اددهلل ه  علددا  أ دده»ال ددال فددي الحنلاددل: المددن هددما   حددال: 
ال قنئ   »القلهن  حال: االوتهللاو العسمتهن وحل القالج الذ م الذ عمد ال »التقهللا :  «زاهلل  العم  

 .(5)"«جنو زاهلل  ال ال  نال  حللً »أال الهما  الالالاال ملن  حال:  «قنئ 
 الحال )جملة اسمية بسيطة(. - أ

 .   ﴾ (6)﴿القنل تلنلا: 

 فلدده الهددمل، ال)اادد (  فددد )الددالاال( الاال الحددنل، ال)اآلادد ال( موتددهللأ م فددالج العسمددل
او  م فالج العسمدل  فلده الهدمل، الالجملدل مدل الموتدهللأ الالاود  فدي محدل  ودا حدنل، 

 .(7)فجنو الحنل جملل ا مال و ابل
 

                                      
 .9/ 89 ال ال الوا ل،  (1)

 .221/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (2)

 .1/ 88 ال ال الزلزلل،  (3)

 .292/ 20ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل، محمالهلل ول عوهلل ال حا  ونفي،  (4)

 .219/ 2ش ح اول عقال، اول عقال عوهلل ار اللقالي،  (5)

 .11/ 91 ال ال األعلا،  (6)

 .222/ 10 م جل  نوا، ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال ول أحمهلل هلل الاش، (7)
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 الحال )جملة فعلية مثبتة(. - ب

ال تقدددل الجملدددل الفللادددل حدددناًل الال الذا كدددنل فللهدددن فلدددًس مهدددن عًن، التحتدددني اللدددا 
هما   اوب فقب، الال اجالز ا تلمنل الالاال، الالجملدل التدي فللهدن مدن  الالودهلل أل ت دوا 

ا تشد  قدهلل   دبل  الشدمل ال»ونلح ف )قهلل( ون هدنفل اللدا الدالاال أال الهدما ، فتقدالل: 
 .(1)«قهلل ا تش  ال وال»)قهلل( الجملل الحنل  ، فنل اوب  ال الالاال موحالوًن ود«ال وال

 الجنو الحنل جملل فللال مثوتل علا ال حال التنلي
 .  ﴾ (2)﴿في قالله تلنلا: 

فددد )تتولهددن( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، الالهددنو هددما  متوددل 
ال)ال اهللفددل( فنعددل مددؤا  م فددالج مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  وددا مفلددالل ودده مقددهلل ، 

نل مدل )ال اجفدل(، العسمل  فله الهمل، الالجملل مل الفلل الالفنعل في محل  وا ح
 .(3)فللال مثوتل فللهن فلل مهن ج فجنو الحنل جملل

 .    ﴾ (4)﴿في قالله تلنلا: 

الهدمل، الالفنعدل هدما  م دتت   فد )اح ا( فلل مهن ج م فدالج العسمدل  فلده
ل مدل فنعدل )عدهللهلل(، جالازًا تقهللا ه:  ال، الالجملل مل الفلل الالفنعل في محدل  ودا حدن

 .(5)فللال مثوتل فللهن مهن ج فجنو الحنل جملل
 الحال )جملة فعلية منفية(. - ج

 .      ﴾ (6)﴿في قالله تلنلا: 

                                      
 .222ا ظ  ال حال الشنفي، محمالهلل ح  ي مغنل ل، ب:  (1)

 .1/ 18 ال ال ال نزعن ،  (2)

 .292ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (3)

 .2/ 102  ال ال الهمزال، (4)

 .182ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (5)

 .22/ 19 ال ال ال وا،  (6)
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فددددد )ال( حدددد ف  فددددي مو ددددي علددددا ال ددددكالل، ال)ا ددددملالل( فلددددل مهددددن ج م فددددالج 
العسمل  فله ثوال  ال الل، الالاال الجمنعل هما  متول مو ي علدا ال دكالل فدي محدل 
 فدددل فنعدددل، الالجملدددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل فدددي محدددل  ودددا حدددنل، الودددنحوه الهدددما  

 .(1)فللال م فال فجنو الحنل جملل ،)المتقال( الالهلل علا الم تت 
 .    ﴾ (2)﴿ه تلنلافي قالل

( فلددل أ  ددلالا( حدد ف  فددي مو ددي علددا ال ددكالل، ال)مددن( الددالاال للحددنل، ال)مددنفددد )ال 
الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي ، مو ددي علددا الهدد ، ال ددال مو ددي للمجهددالل مددن 

الفنعددل فددي محددل  نئددا الفلددل ال الالجملدل مددل علدا ال ددكالل فددي محددل  فددل  نئددا فنعددل، 
 .(3)فللال م فال فجنو الحنل جملل ،مل الاالالجمنعل في الجملل التي قولهن وا حنل 

 الحال )شبه جملة(.

 (.الحال )جار ومجرور- أ

 .     ﴾ (4)﴿في قالله تلنلا: 

ال ددكالل، ال)كدد ( هددما  متوددل مو ددي فددد )مدد ك ( )مددل( حدد ف جدد  مو ددي علددا 
علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  وددد )مددل(، الالجددن  الالمجدد ال  متللددا ومحددذالف حددنل مدددل 

 .(5)فنعل )شنو( الهما  الم تت ، فجنو الحنل شوه جملل مل الجن  الالمج ال 
 .   ﴾ (6)﴿في قالله تلنلا: 

                                      
 .28ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (1)

 .22/ 92، المبففال ال ال  (2)

 .219، 211/ 10ع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش، الا ظ   (3)

 .21/ 91 ال ال التكالا ،  (4)

 .281/ 10 ، م جل  نوا،ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش (5)

 .22/ 92 ال ال المبففال،  (6)
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ال ددكالل، ال)األ ائددا( ا دد  مجدد ال  وددد )علددا( فددد )علددا( حدد ف جدد  مو ددي علددا 
العسمددل جدد ه الك دد ال، الالجددن  الالمجدد ال  متللددا ومحددذالف حددنل مددل فنعددل )ا ظدد الل( 

 .(1)ال ال الاال الجمنعل، فجنو الحنل شوه جملل مل الجن  الالمج ال 
 الحال )ظرفًا(. - ب

 .      ﴾ (2)﴿في قالله تلنلا: 

فدددد )ع دددهلل الل ش()ع دددهلل( ظددد ف مكدددنل م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، متللدددا 
ومحددذالف حددنل مددل )مكددال(، ال)ع ددهلل( مهددنف، ال)ذي اللدد ش( مهددنف اللادده مجددد ال  
العسمل ج ه الانو؛ أل ده مدل األ دمنو الام دل، ال دال مهدنف، ال)اللد ش( مهدنف اللاده 

 .(3)مل )ظ ف المكنل(مج ال  ون هنفل العسمل ج ه الك  ال، فجنو الحنل شوه جملل 
       ﴿الفددددددددي قاللدددددددده تلددددددددنلا أاهددددددددًن: 

    ...﴾ (4). 

ا فددددد )ع ددددهلل  وه ()ع ددددهلل( ظدددد ف مكددددنل م وددددالا العسمددددل  وددددوه الفتحددددل، متللدددد
لفدظ  ومحذالف حنل مل الهدما )  ( فدي )جدزاؤ   (، ال)ع دهلل( مهدنف، ال) وهد ( ) ا(

مهددددنف اللاددده مجدددد ال  العسمددددل جددد ه الك دددد ال، ال ددددال مهدددنف، ال) دددد ( هددددما   الجسلدددل
متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، فجددنو الحددنل شددوه جملددل مددل 

 .(5))ظ ف المكنل(
 الحال المتعدد. -3

اجدالز تلددهللهلل الحددنل كدنلاو  الال لدد   ددالاو كدنل وددنحا الحددنل " :ذكد  ال دداالبي
، أ  متلدددهللهللًا ال دددالاو فدددي المتلدددهللهلل اتفدددا الع اوددده «جدددنو زادددهلل  اكودددًن م ددد عنً »الاحدددهللًا،  حدددال: 

                                      
 .281ا ظ  الانقال  الالم جنل في الع اا الق آل، محمهلل  ال ي ون تجي، ب:  (1)

 .20/ 91 ال ال التكالا ،  (2)

 .212، 211/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (3)

 .9/ 89 ال ال الوا ل،  (4)

 .221/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال ول أحمهلل هلل الاش،  (5)
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 ددذا  «لقدي زادهلل عمد ًا هدنحكال»، أ  ااتلددف  حدال: «جدنو زادهلل العمد ال م د عال» حدال: 
  أل الفلددل  ددال األوددح، المددذ ا الجمهددال ، الزعدد  جمنعددل مدد ه  الفن  ددي الاوددل عوددفال 

الالاحهلل ال ا وا أكث  مل حنل الاحهلل لونحا الاحهلل قان ًن علا الظ ف الا تث ا أفلدل 
التفهدددال فإ ددده المدددل فدددي حدددنلال كمدددن تقدددهلل ، الا جدددالا الم ودددالا ثن ادددًن علدددا أ ددده ودددفل 

 .(1)فاه" للحنل أال الحنل مل الهما  الم تكل
 التلهللهلل الحنل في  ذا الجزو في المالاهل اآلتال:

 .[الحنل األالل )مف هلل( + الحنل الثن ال )جملل فللال م فال(]الصورة األولى: 
         ﴿قدددددددددنل تلدددددددددنلا: 

     ﴾ (2). 

العسمددددددل  وددددددوه الفتحددددددل، الوددددددنحوه )الدددددد الح فددددددد )وددددددفًن( حددددددنل أالل م وددددددالا 
الالمسئكدددل(،ال)ال( حددد ف  فدددي مو دددي علدددا ال دددكالل، ال)اتكلمدددالل( فلدددل مهدددن ج م فدددالج 
العسمل  فله ثوال  ال الل، الالاال الجمنعل هما  متول مو ي علدا ال دكالل فدي محدل 
 فددددل فنعددددل، الالجملددددل مددددل الفلددددل الالفنعددددل فددددي محددددل  وددددا حددددنل ثن اددددل مددددل )الدددد الح 

 .(3)، الالحنل الثن ي جملل فللال م فالاً الحنل األالل مف هللالالمسئكل(، فجنو 
 .[الحنل األالل )مف هلل( + الحنل الثن ال )مف هلل(الصورة الثانية: ]
         ﴿قددددددددددددددنل تلددددددددددددددنلا: 

       ﴾ (4). 

                                      
 .212/ 2 مل الهالامل في ش ح جمل الجالامل، جسل الهللال عوهلل ال حمل ال االبي،  (1)

 .29/ 19 ال ال ال وا،  (2)

 .211/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (3)

 .2/ 89 ال ال الوا ل،  (4)
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فد )مالوال( حنل أالل مل فنعل )الوهللالا( م والا العسمل  ودوه الادنو؛ أل ده 
جمدددل مدددذك   دددنل ، ال)ح فدددنوب( حدددنل ثن ادددل م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، اللددد  ت دددالل 

 .(1)نو الحنل األالل مف هلل، الالحنل الثن ي مف هللأل هن مم العل مل الو ف، فج

 سابعًا: التمييز.
تودددوا زادددهلل » افدددل  وهدددن  جملدددل  حدددال:  «مدددل» دددال ا ددد   كددد ال ومل دددا : التماادددز

، الاقنل له المماز الالتواال الالموال الالتف دا  «أحهلل عش   جسً »، أال مف هلل،  حال: «ع قنً 
 . (2)الالمف  

ال ددال مددن ا ددما تمااددز المفدد هلل، التمااددز تماددز ذا ، : الاتق دد  التمااددز اللددا ق ددمال
، الاألودل فدي أل اكدالل التماادز م ودالوًن، (3)  ول ال دال مدن ا دما أاهدًن وتماادز الجملدل

ال نووه ع دهلل ال حدنال الذا كدنل تماادز جملدل مدن فاهدن مدل فلدل أشدوهه، أمدن الذا كدنل تماادزًا 
ا هدنح ال   مدوه  فهدال اال د  المدوه  الدذي  دوا التماادز لجدسو مدن فاده مدل رمدال  الاة

 .   (4)من وه مل الوهن  
أمن من القل فدي  دذا الجدزو مدل تماادز فلد  اد هلل الال فدي مالهدل الاحدهلل علدا ال حدال 

 التنلي: 
 تمييز الذات. -1

         ﴿الم دددددددددده قاللدددددددددده تلددددددددددنلا: 
    ﴾ (5). 

الشدددد ًا( تمااددددز مددددل )مثقددددنل( م وددددالا العسمددددل  وددددوه الفتحددددل؛ ألل  -فدددد )اادددد اً 
 .(6))مثقنل( مل أشونه المقنهللا 

                                      
 .1281/ 2 ي، وكالق آل، أوال الوقنو عوهلل ار اللا ظ  التوانل في الع اا  (1)

 .221/ 2ا ظ   مل الهالامل في ش ح جمل الجالامل، جسل الهللال ال االبي،  (2)

 .112/ 2ا ظ  جنمل الهلل الل الل وال، موبفا الغساا ي،  (3)

 .211ا ظ  الجملل الفللال، علي أوال المكن  ، ب:  (4)

 .9، 1/ 88 ال ال الزلزلل،  (5)

 .220/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (6)
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 ثامنًا: االستثناء.

 دددال الماددد ي ودددد )الال( أال أحدددهللا أاالاتهدددن وشددد ب ا فدددنهللال، فدددإل كدددنل اال دددتث نو: "
ال م قبل اقهلل  ود )لكل(" ولهنً   .(1)فمتول الاة

أهللالا  ال ددددي: )الال، عددددهللا، اددددس، حنشددددن، رادددد ،  ددددالا(، المددددل  ددددذه  اللس ددددتث نو
ال ددالا(، المددن  ددال هللائدد  وددال الفلددل  ،األهللالا  مددن  ددال حدد ف: )الال(، المددن  ددال ا دد  )رادد 

، الوت كددددا اال ددددتث نو مددددل ثسثددددل أ كددددنل  ئا ددددل  ددددي: (2)الالحدددد ف )عددددهللا، اددددس، حنشددددن(
 كدددنل ال دددنوقل، األالم دددتث ا م ددده، الأهللاال اال دددتث نو، الالم دددتث ا، القدددهلل احدددذف  كدددل مدددل 

الال مددل تمددن  الكددس  الذا كددنل مالجوددًن، فددإل القددل ولددهلل تمددن  الكددس   الا وددا الم ددتث ا ولددهلل
شددددوهه، فإمددددن أل اكددددالل اال ددددتث نو  ومالجددددا ال ددددال المشددددتمل علددددا ال فددددي أالالددددذي لددددال 

متوددس أال م قبلددن، الالمدد اهلل ونلمتوددل أل اكددالل الم ددتث ا ولهددًن ممددن قولدده، الوددنلم قبل 
قوله، فإل كدنل متودًس جدنز  ودوه علدا اال دتث نو، الجدنز التونعده أال اكالل ولهًن ممن 

ل كدددنل اال دددتث نو م قبلدددًن،  لمددن قولددده فدددي ا عددد اا ال المشددهال  أ ددده ودددهللل مدددل متوددالج، الاة
 .(3)«اً من قن  القال  الال حمن  »تلال ال وا ع هلل جمهال  ال حنال، فتقالل: 

 ﴿ا: الاال ددتث نو الل كددنل مددل المثودد  اكددالل لقودد  ال فددي  حددال قاللدده تلددنل"

   ... ﴾[ :88القودددددب، اآلادددددل]ا تفدددددنو الهدددددسا مقودددددال   :، أي

ل كددنل مددل ال فددي اكددالل لقودد  ا ثوددن   حددال: )مددن زاددهلل  الال عددنل  ( فددي  علددا ذا  ار الاة
اللنل   الال زاهلل ( في قو  الوفل" قو  المالوالف، ال )من

(4). 
 
 

                                      
 .229/ 2 مل الهالامل في ش ح جمل الجالامل، جسل الهللال ال االبي،  (1)

 .81ظ  الشنمل في اللغل الل وال، عوهلل ار محمهلل ال ق اب، ب: ا  (2)

 .212، 212، 211/ 2ا ظ  ش ح اول عقال، اول عقال،  (3)

 .121، ب: يالكفال الكلان ، أوال الوقنو  (4)
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 اللقهلل ال هلل  ت اكاا اال تث نو في  ذا الجزو علا ال حال التنلي: 
 اال تث نو ود )الال( المثو . - أ

   ﴿الجددددددددنو فددددددددي قاللدددددددده تلددددددددنلا: 
 

   

      ﴾ (1). 

فد )الال( ح ف ا تث نو مو دي علدا ال دكالل، ال)الدذال( ا د  مالودالل مو دي علدا 
الفتح في محل  وا م تث ا ود )الال(، الاال تث نو   ن م قبل فهدال ومل دا )لكدل(، ألل 

 .(2)من ولهلل )الال( لال مل ج ل من قولهن، الالم تث ا م ه الهما  )  ( في )وش   (
 )الال( الم في.ود اال تث نو - ا

ال ال من ال ف ع هلل الوسراال وا لالا )القو ( القدهلل تد  ت ناللده  دنوقًن، الال هلل فدي 
          ﴿ قددددددددنل تلددددددددنلا:: قاللدددددددده تلددددددددنلا

   ﴾ (3).  

)فس(  الفنو ح ف عبف، ال)ال( ح ف  في مو دي علدا ال دكالل، ال)ت  دا(  فد  
فلل مهن ج م فالج العسمل  فله الهمل المقهلل ال م ل ظهال  ن التلذ ، الالفنعدل هدما  
م دددتت  الجالودددًن تقدددهللا ه: أ دددد ، ال)الال( حددد ف ا دددتث نو مو ددددي علدددا ال دددكالل، الاال ددددتث نو 

لدا ال دكالل فدي محدل  ودا م قبل مف  ، ال)من( ا   مالوالل ومل ا )الذي( مو ي ع
 .(4)م تث ا

 .      ﴾ (5)﴿ قنل تلنلا:

                                      
 .22/ 92 ال ال اال شقنا،  (1)

 .221/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (2)

 .1، 1/ 91 ، ال ال األعلا (3)

 .228/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (4)

 .1/ 99 ال ال الغنشال،  (5)
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فددد )لددال( فلددل مددن   ددنقب مو ددي علددا الفددتح، ال)لهدد ( جددن  المجدد ال  متللددا 
ال)بلددددن ( ا دددد  )لددددال( مددددؤا  م فددددالج  ،الف اودددد  مقددددهلل  للفلددددل ال ددددنقب )لددددال(ذومحدددد

العسمل  فله الهمل، ال)الال( ح ف ا تث نو مو ي علدا ال دكالل، ال)مدل هد ال( )مدل( 
ح ف ج  مو دي علدا ال دكالل، ال)هد ال( ا د  مجد ال  ودد )مدل( العسمدل جد ه الك د ال، 

 .  (1)الالجن  الالمج ال  متللا ومحذالف وفل، ال ال م تث ا ود )الال(
 

  

                                      
 .111ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (1)
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 التبعيةةةةةةةة.
ف اهلل دددددن التث اتهدددددن التالاودددددل: " مدددددن اتودددددل الكلمدددددل فدددددي الع اوهدددددن التدددددذكا  ن التا اثهدددددن الاة

الجملهددن، الااتلددف حكمهددن فددي تل افهددن الت كا  ددن فددي ولدد  التالاوددل هللالل ولدد ، الالددذي 
 الوددهللل الال  ددا، المددن  ددالا ذلددا ال ااتلددف حكمدده وددل تتوددلااتلددف حكمدده فادده شددائنل: 
 .(1)المل فل المل فل الال ك ال ال ك ال"

ق ا ددل مل الادل ا ددهلل ي تحتهددن أ ودل قدد ائل ف عاددل  دي: ال لدد ، الاللبددف،  :الالتولادل
الالتالكادددهلل، الا وددددهللال، ال ددددذه القدددد ائل تتهددددنف  ملهدددن قدددد ائل أادددد ا لفظاددددل أشدددده  ن ق ا ددددل 

 .(2)ل الالمتوالج  ال اللسمل ا ع اوال"فاه المبنوقل وال التنوالمبنوقل، الأشه  من تكالل 
 النعت )الصفة(.  -1

عودن ال عدل ا د  أال مدن  دال فدي تقدهللا  ا د ، اتودل مدن قولده ال ل  ع هلل ال حدالاال: "
لتاودداب  كدد ال، أال  زالددل اشددت اا عددن   فددي مل فددل، أال مددهللح، أال ذ ، أال تدد ح ، أال 

الالتدددنول "، (3)ه أال انودددل مدددل االاوددده"ال فللدددتالكادددهلل، ممدددن ادددهللل علدددا حلاتددده أال   دددوه أ
أال مدل وددفن   ،«مدد    و جدل كدد ا »المكمدل متوالعده وواددنل ودفل مددل ودفنته،  حدال: 

، المودبلح ال لد  ادنب (4)"«م    و جدل كد ا  أوداله»،  حال: من تللا وه ال ال  ووال
 .(5)ونلكالفاال، ال ومن قنله الوو االل، الاألكث  ع هلل   الالوف الالوفل

ادد ال م هددن: تاودداب  كدد ال، أال الزالددل اشددت اا عددن   الادداتي ال لدد  ألردد ا  كث
الااتي للذ  الالتحقاد ، الاداتي  ،في المل فل، الللتالهاح الالتواال، الالمهللح الالث نو الالتلظا 

 .(6)للتاكاهلل

                                      
 .219ش ح عاالل ا ع اا، أوال الح ل المجنشلي، ب:  (1)

 .208اللسمل ا ع اوال في الجملل وال القهللا  الالحهللام، محمهلل عوهلل اللباف حمن ل، ب:  (2)

 .121/ 1ش ح جمل الزجني، اول عوفال ،  (3)

 .182/ 2ش ح اول عقال، اول عقال،  (4)

 .122/ 2ا ظ   مل الهالامل في ش ح جمل الجالامل، جسل الهللال ال االبي،  (5)

 .222: 222/ 2ا ظ  ش ح المفول، اول الاش،  (6)
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ه أال ت كادد ه، الذكدد   دداوالاه فقددنل: الال لدد  اجددا فادده أل اتوددل مددن قولدده فددي الع اودد
، فوددن  «و جددل ظ اددف قوددل  مدد     »فامددن ال لدد  الددذي جدد ا علددا الم لددال ، فقاللددا: "

، فقددالل  دداوالاه فادده الشددن ال اللددا (1)ثددل الم لددال  أل همددن كنال دد  الالاحددهلل"ال لدد  مجدد ال ا م
 تبنوا ال ل  مل الم لال  في ا ع اا.

الا ق دد  ال لدد  اللددا ق ددمال:  لدد  حقاقددي، ال  لدد   ددووي، الادداتي ال لدد  مفدد هللًا 
 الجملل الشوه جملل، القهلل ال هلل ال ل  علا األ منب التنلال:

 : النعت المفرد.أوالً 
 النعت المفرد )اسم مشتق(. -1

الوددددفل أال ال لدددد  ال تؤاددددذ الال مددددل فلددددل، أال  اجلددددن لمل ددددا الفلددددل، كددددد )ا دددد  
الفنعدل، الا دد  المفلددالل، الالوددفل المشددوهه ون د  الفنعددل، الأفلددل التفهددال(، الذلددا لاددهللل 
 ونشدتقنقه علدا الحددنل التدي اشددتا م هدن، حاددم ال االجدهلل فددي مشدن كه فددي اال د ، فاتماددز

 .     ﴾ (3)﴿. المل ذلا قالله تلنلا: (2)وذلا

فد )قنلالا( فلل مدن  الفنعلده الدالاال الهدما  المتودل، ال)تلدا( )تدي( ا د  الشدن ال 
مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل موتددهللأ، الالددس  للولددهلل، الالكددنف حدد ف ابددنا مو ددي 

اا مو ي علا ال كالل، ال)ك ال( او  م فالج العسمل  فلده علا الفتح، ال)الذًا( ح ف جال 
لدد  مقدالل القدالل، ال)ان د ال( ودفل الهمل، الالجملدل مدل الموتدهللأ الالاود  فدي محدل  ودا

 .(4))ك ال( م فالعل العسمل  فله الهمل الظن  ال
 .   ﴾ (5)﴿الكذلا قالله تلنلا: 

                                      
 .221/ 1الكتنا،  (1)

 .222/  2ا ظ  ش ح المفول، اول الاش،  (2)

 .12/ 18 ال ال ال نزعن ،  (3)

 .229/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (4)
 .12/ 99 ال ال الغنشال،  (5)
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ومحذالف او  مقهلل ، )   ( موتهللأ مدؤا  م فدالج فد )فاهن( جن  المج ال  متللا 
 (1)العسمل  فله الهمل، ال)م فالعل( وفل لد )   ( م فالعل العسمل  فلهن الهمل

 .     ﴾ (2)﴿القالله تلنلا: 

ال م وددالا فددد )الال( حدد ف ا ددتث نو مو ددي علددا ال ددكالل، ال)اوتغددنو( م ددتث ا وددإ
مهدنف اللاده مجد ال  العسمدل جد ه  العسمل  ووه الفتحل، ال)اوتغنو( مهدنف، ال)الجده(

مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل جدد ه  ) ا( لفددظ الجسلددل الك دد ال، ال ددال مهددنف، ال) ودده(
مهدنف  الك  ال، ال ال مهنف، الالهنو هما  متول مو ي علدا الك د  فدي محدل جد 

 .(3)ج  ن الك  ال المقهلل ال للتلذ لد ) ا( مج ال ال العسمل اللاه، ال)األعلا( وفل 
 النعت المفرد )اسم موصول(. -2

    ﴿الال هلل فددددددددددددددي قاللدددددددددددددده تلددددددددددددددنلا: 
     

 ﴾ (4). 

فددددد )ال( حدددد ف  فددددي مو ددددي علددددا ال ددددكالل، ال)اوددددس ن( فلددددل مهددددن ج م فددددالج 
للتلددذ ، الالهددنو هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي  العسمددل  فلدده الهددمل المقددهلل ال

محل  وا مفلالل وده، ال)الال( حد ف ا دتث نو، ال)األشدقا( فنعدل م فدالج العسمدل  فلده 
 ل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل  الهدددمل المقدددهلل ال للتلدددذ ، ال)الدددذي( ا ددد  مالودددال 

 .  (5)مالوالالً  نً وفل لد )األشقا(، فجنو  الوفل ا م
   ﴿الال هلل في قالله تلنلا: 

 
   ﴾ (6). 

                                      
 .18مل الق آل الك ا ، اول انلالاه، ب: ا ظ  الع اا ثسثال  ال ال  (1)

 .20/ 82 ال ال اللال،  (2)

 .2119/  10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)

 .11، 12/ 82 ال ال اللال،  (4)

 .281ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمهلل الباا االو ا ا ، ب:  (5)

 .2، 2/ 82 ال ال الش ح،  (6)
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فددد الددالاال حدد ف عبددف، ال)الهددل ن( فلددل مددن  مو ددي علددا ال ددكالل، التوددنله 
و ددددنو الفددددنعلال، ال) ددددن( هددددما  متوددددل مو ددددي علددددا ال ددددكالل فددددي محددددل  فددددل  فنعددددل، 

لدددددالل وددددده م ودددددالا ال)ع دددددا( جدددددن  المجددددد ال  متللدددددا ونلفلدددددل )الهدددددل ن(، ال)الز ا( مف
العسمددل  وددوه الفتحددل، ال ددال مهددنف، الالكددنف هددما  متوددل مو ددي علددا الفددتح فددي 

مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  وددا محددل جدد  مهددنف اللادده، ال)الددذي( ا دد  مالوددالل 
 .  (1)وفل لد )الز (، فجنو  الوفل ا   مالوالل

 ذات(. –النعت المفرد بة )ذا  -3

      ﴿فددددددددي قاللدددددددده تلددددددددنلا: بةةةةةةةةة)ذي(ال الهلل ال لدددددددد  

﴾(2). 

فدددد )أال( حددد ف عبدددف مو دددي علدددا ال دددكالل، ال)البلدددن ( اوددد  لموتدددهللأ محدددذالف 
م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال)فددي اددال ( جددن  المجدد ال  متللددا ونلموددهلل  )البلددن (، 
ال)ذي( وددفل مجدد ال ال العسمددل ج  ددن الاددنو؛ أل هددن مددل األ ددمنو ال ددتل، ال ددي مهددنف، 

 .(3)ل( مهنف اللاه مج ال  العسمل ج  ن الك  الال)م غو
       ﴿فددي قاللدده تلددنلا:  بةةة )ذا(ال الهلل ال لدد  

 ﴾ (4). 

فددددد )اتامددددًن( مفلددددالل ودددده م وددددالا العسمددددل  وددددوه الفتحددددل، ال نوددددوه الموددددهلل  
أال  لددد  م ودددالول العسمدددل  ودددوهن األلدددف؛ أل هدددن مدددل األ دددمنو )البلدددن (، ال)ذا( ودددفل 

                                      
 .281ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا االو ا ا ،  (1)

 .12/ 80 ال ال الولهلل،  (2)

 .2102، 2101/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)

 .11، 12/ 80 ال ال الولهلل،  (4)
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ال ددتل، ال ددي مهددنف، ال)مق وددل( مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل ج  ددن الك دد ال، الكددذلا 
 .(1)ا ع اا  ف ه في قالله تلنلا )م كا ًن ذا مت ول(

   ﴿فدددي قاللددده تلدددنلا:  بةةةة )ذات(ال الهلل ال لددد  
 

 

  ﴾ (2). 

فدددد )قتدددل( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفدددتح، مو دددي للمجهدددالل، ال)أودددحنا(  نئدددا 
فنعددل م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل،  ددال مهددنف، ال)األاددهللالهلل( مهددنف اللادده مجدد ال  
العسمددددل جدددد ال الك دددد ال، ال)ال ددددن ( وددددهللل مددددل )األاددددهللالهلل( مجدددد ال  العسمددددل جدددد ه الك دددد ال، 

) ن ( مج ال ال العسمل ج  ن الك  ال، ال دي مهدنف، ال)الالقدالهلل(  ال)ذا (  ل  أالوفل لد
 .(3)مهنف اللاه مج ال  العسمل ج ه الك  ال، فجنو ال ل  علا واغل )ذا (

 النعت المفرد بة )غير(. -4

       ﴿هلل فدددددددي قاللددددددده تلددددددددنلا: ال  

  ﴾ (4). 

فدددد )لهددد ( جدددن  المجددد ال  متللدددا ومحدددذالف اوددد  مقدددهلل ، ال)أجددد ( موتدددهللأ مدددؤا  
م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال)رادد ( وددفل أال  لدد  م فالعددل العسمددل  فلهددن الهددمل، 
ال دددي مهدددنف، ال)مم دددالل( مهدددنف اللاددده مجددد ال  العسمدددل جددد ه الك ددد ال، فجدددنو ال لددد  

 .(5)وواغل )را (
 
 

                                      
 .2102/ 10  ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ، (1)

 .2، 2/ 92،  ال ال الو الي (2)

 .289/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (3)

 .22/ 92 ال ال اال شقنا،  (4)

 .221/  10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (5)
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 )جملةة(.ثانيًا: النعةت 
تقددددل الجمددددل وددددفن  لل كدددد ا ، الالوددددهلل أل تكددددالل  ددددذه الجمددددل او اددددل تحتمددددل الوددددهللا 
الالكددذا، ال ددي الجمددل التددي تكددالل اودد ًا للموتددهللأ الوددلل للمالوددالال ، الالجملددل الم لددال  

ذا القلدد  الجملدددل  لتددنً وهددن الوددهلل مددل هدددما  ا وبهددن وددنل تكددالل الاقلددل مالقدددل ف م لال ، الاة
 ، ال ي: (1)أل تتالاف  ش الب لذلا المف هلل، اللكي ااتي ال ل  جملل الوهلل

 الوهلل أل تكالل الجملل م كول مل فلل الفنعل. -1

 أل تكالل م كول مل موتهللأ الاو . -2

 أل تكالل ش بًن الجزاو. -3

 الوهلل أل تكالل ظ فًن. -4

 : ال مب التنليالال هلل ال ل  جملل علا 
 النعت )جملة فعلية(.  -1

 النعت )جملة فعلية مثبتة(. - أ

     ﴿فددددي قاللدددده تلددددنلا:  فةةةةي محةةةةل رفةةةةعال هلل  

 ﴾ (2). 

فدددد )اغ اددده( )اغ دددي( فلدددل مهدددن ج م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل المقدددهلل ال للثقدددل، 
الالفنعل هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ال، الالجملل الفللال مدل الفلدل الالفنعدل فدي محدل 

هما  متودل مو دي علدا الك د  فدي محدل  ودا مفلدالل   فل وفل لد )شال(، الالهنو
 .(3)وه، فجنو ال ل  جملل فللال مثوتل في محل  فل

                                      
 .221/ 2ا ظ  ش ح المفول، اول الاش،  (1)

 .21/ 90 ال ال عول،  (2)

 .1221/ 2مل مشكل الع اا الق آل، أحمهلل ول محمهلل الا اب،  اا ظ  المجتو (3)
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    ﴿ فددددددددي قاللدددددددده تلددددددددنلا: فةةةةةةةةي محةةةةةةةةل نصةةةةةةةةبالال هلل ال لددددددد  

 ﴾ (1). 

ال)اشد ا( فد )عا ًن( مفلدالل وده م ودالا العسمدل  ودوه الفتحدل لفلدل محدذالف، 
فلددددل مهددددن ج م فددددالج العسمددددل  فلدددده الهددددمل، ال)وهددددن( جددددن  المجدددد ال  متللددددا ونلفلددددل 
)اش ا(، ال)المق والل( فنعل العسمل  فلده الدالاال؛ أل ده جمدل مدذك   دنل ، الالجملدل مدل 
الفلدددل الالفنعدددل فدددي محدددل  ودددا ودددفل أال  لددد  لدددد )عا دددًن(، فجدددنو ال لددد  جملدددل فللادددل 

 .(2)مثوتل في محل  وا
     ﴿فدددددي قاللددددده تلدددددنلا: فةةةةةي محةةةةةل جةةةةةرال لددددد  الال هلل            

 ﴾(3). 

فددد )فددي أي( جددن  المجدد ال  متللددا ونلفلددل ) كددا(، ال)أي( مهددنف، ال)وددال ال( 
مهنف اللاه مج ال  العسمل ج ه الك  ال، ال)من( زائهللال، ال)شنو( فلل من  مو ي علدا 

تقهللا ه:  دال، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل فدي محدل الفتح، الالفنعل هما  م تت  جالازًا 
 .(4)ج  وفل أال  ل  لد )وال ال(، فجنو ال ل  جملل فللال مثوتل في محل ج 

    ﴿الفددددددددددددددددددي قاللدددددددددددددددددده تلددددددددددددددددددنلا: 
     

 ﴾ (5). 

لددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده ثوددال  ال ددالل، أل دده فددد )اوددلال هن( )اوددلالل( ف
مل األفلنل الام ل، الالاال الجمنعل هدما  متودل مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  فدل 
فنعل، الالهنو هما  متول مو ي علا ال دكالل فدي محدل  ودا مفلدالل وده، الالجملدل 

                                      
 .29/ 92 ال ال المبففال،  (1)

 .121، 120ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (2)

 .9/ 92 ال ال اال فبن ،  (3)

 .1212/ 2 ي، وا ظ  التوانل في الع اا الق آل، أوال الوقنو اللك (4)

 .12، 12/ 92 ال ال اال فبن ،  (5)
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مدل الفلددل الالفنعددل فددي محددل جدد  وددفل أال  لدد  لددد )جحددا (، فجددنو ال لدد  جملددل فللاددل 
 .(1)ل في محل ج مثوت
 النعت )جملة فعلية منفية(. - ب

  ﴿فدددي قاللددده تلدددنلا:  فةةةي محةةةل جةةةر ال هلل  الجملدددل الفللادددل الم فادددل 

           ﴾ (2). 

ال)ا دددمل( فلدددل مهدددن ج فدددد )ال ا دددمل( )ال( حددد ف  فدددي مو دددي علدددا ال دددكالل، 
م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل مددل 
الفلددل الالفنعددل فددي محددل جدد  وددفل لددد )هدد ال(، فجددنو ال لدد  جملددل فللاددل م فاددل فددي 

 (3)محل ج 
   ﴿القالله تلنلا: 

      ﴾ (4). 

فدددد )ال ت دددمل( )ال( حددد ف  فدددي مو دددي علدددا ال دددكالل، ال)ت دددمل( فلدددل مهدددن ج 
  المجددد ال  متللدددا نال)فاهدددن( جددد ال دددال مو دددي للمجهدددالل، م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل،
ال الجملدددل مدددل ،  نئددا فنعدددل م فدددالج العسمدددل  فلدده الهدددملونلفلددل )ت دددمل(، ال)الرادددل( 

فجدنو ال لد  جملدل فللادل م فادل فدي ج دل(، الفلل ال نئا الفنعل في محل ج  وفل لدد )
 .(5)محل ج 

 ثالثًا: النعت )شبه جملة(.
ال لددد  الشدددواه ونلجملدددل قدددهلل تقدددل شدددوه الجملدددل )الجدددن  الالمجددد ال  الالظددد ف( فدددي 

 المل أمثلل  ال الهلل الجن  الالمج ال   لتًن: ،مالهل ال ل 

                                      
 .1212/ 2  ي،وكفي الع اا الق آل، أوال الوقنو اللا ظ  التوانل  (1)

 .1، 1/ 99 ال ال الغنشال،  (2)

 .282ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (3)

 .11، 10/ 99 ال ال الغنشال،  (4)

 .282ب: م جل  نوا، هلل الباا ا و ا ا ، ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محم (5)
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 .     ﴾ (1) ﴿ في قالله تلنلا:

فدددد )لللدددنلمال( الدددس  حددد ف جددد  مو دددي علدددا الك ددد ، ال)اللدددنلمال( ا ددد  مجددد ال  
ودنلس  العسمددل جدد ه الاددنو؛ أل دده ملحددا وجمدل المددذك  ال ددنل ، الالجددن  الالمجدد ال  متللددا 

 .(2)في محل  فل اً المج ال   اً ومحذالف وفل لد )ذك (، فجنو ال ل  جن  
 .    ﴾ (3)﴿قالله تلنلا: 

فد )مل  جال( )مل( ح ف ج  مو ي علا ال دكالل، ال) دجال( ا د  مجد ال  ودد 
)مل( العسمل ج ه الك  ال، الالجن  الالمج ال  متللا ومحذالف ودفل لدد )حجدن ال(، فجدنو 

 .(4)ال ل  جن ًا المج ال ًا في محل ج 

 رابعًا: تعدد النعت.
لل حنال في قهدال تلدهللهلل ال لد  آ او تكدنهلل أل تكدالل متفقدل، فدإل تلدهللهلل  الودفن  
الكنل المالوالف متلهللهللًا، فإمدن أل تاتلدف الودفل أال تتفدا، فدإل ااتلفد  الودفل الجدا 

مددد    ونلزادددهللال الكددد ا  »ع دددهلل   التف ادددا ودددال الودددفن  ودددنللبف ودددنلالاال،  حدددال قاللدددا: 
  نا ول  الجمل التدي ، ال"(5)«م    و جنل فقاه الكنتا الشنع »، ال حال: «الالواال

اتلهللهلل فاهن ال ل  الال امكل التف اا وال ال لال  ونلالاال؛ ألل المل ا المقوالهلل ا شدا مدل 
 .(6)"َّ«الم  َّش و   عوا ب الو تقنل الحلال»ا همن   ل  اللا آا ،  حال: 

 األ منب اآلتال:في القهلل تلهللهلل  ال لال  الالم لال  الاحهلل 
 

                                      
 .21/ 91 ال ال التكالا ،  (1)

 .281، 281/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (2)

 .2/ 102 ال ال الفال،  (3)

 .108ا ظ  الانقال  الالم جنل في الع اا الق آل، محمهلل  ال ي ون تجي، ب:  (4)

 .202/ 2ا ظ  ش ح اول عقال، اول عقال،  (5)

 - دددد 1211ال حدددال التللامدددي الالتبوادددا فدددي القددد آل الكددد ا ، محمدددالهلل  دددلامنل ادددنقال ، ال نشددد : مكتودددل الم دددن  ا  دددسمال،  ددد ل ال شددد :  (6)
 .928ب:  ، 1881
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 .[)متعدد(المنعوت + النعت ]النمط األولى: 
الم لدددال  )الاحدددهلل( + ال لددد  األالل )مفددد هلل( + ال لددد  الثدددن ي ]: الصةةةورة األولةةةى

 .[)مف هلل(
  ﴿ال هلل في قالله تلنلا: 

 
  ﴾ (1). 

فددد )كدد ا ( وددفل أاللددا لددد ) ددف ال( مجدد ال ال العسمددل ج  ددن الك دد ال، ال)ودد  ال( وددفل 
مجدد ال ال العسمددل ج  ددن الك دد ال، فجددنو ال لدد  األالل مفدد هلل الالثددن ي مفدد هلل  ثن اددل لددد ) ددف ال(

 .(2)كذلا
الم لدددال  )الاحدددهلل( + ال لددد  األالل )مفددد هلل( + ال لددد  الثدددن ي ]: الصةةةورة الثانيةةةة

 .[)ا   مالوالل(
   ﴿في قالله تلنلا:

      ﴾(3). 

أاللدا لدد ) دن ( م فالعدل العسمدل  فلهدن الهدمل، ال)التدي( ا دد   فدد )المالقدهللال( ودفل
مالوددالل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل وددفل ثن اددل لددد ) ددن (، فجددنو ال لدد  األالل 

 .(4)مف هللًا الالثن ي مف هللًا كذلا
الم لددال  )الاحددهلل( + ال لدد  األالل )ا دد  مالوددالل( + ال لدد  ]: الصةةورة الثالثةةة
 .[الثن ي)ا   مالوالل(

        ﴿فددي قاللدده تلددنلا:
 

     ﴾ (5). 

                                      
 .11، 12/ 90 ال ال عول،  (1)

 .1218/ 2 مل مشكل الع اا الق آل، أحمهلل ول محمهلل الا اب، اا ظ  المجتو (2)

 .1، 1/ 102 ال ال الهمزال،  (3)

 .182ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (4)

 .1، 2، 2/ 101 ال ال المنعالل،  (5)
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لددد )الموددلال(، فددد )الددذال( ا دد  مالوددالل مو ددي علددا الفددتح فددي محددل جدد  وددفل 
ال)  ( هما  م فول مو ي علا ال كالل في محل  فل موتدهللأ، ال)عدل ودسته ( جدن  
المجدد ال  متللددا ون دد  الفنعددل ) ددن الل(، ال) ددن الل( اودد  م فددالج العسمددل  فلدده الددالاال؛ 
أل دده جمددل مددذك   ددنل ، الالجملددل مددل الموتددهللأ الالاودد  ال محددل لهددن مددل ا عدد اا وددلل 

مالوالل مو ي علا الفتح في محل ج  وفل ثن ادل لدد المالوالل، ال)الذال( الثن ال ا   
 .(1))المولال(، فجنو ال ل  األالل الالثن ي ا مًن مالوالالً 

الم لددال  )الاحددهلل( + ال لدد  األالل الالثددن ي )مفدد هلل( + ال لدد  ]: الصةةورة الرابعةةة
 .[الثنلم )ا   مالوالل(

        ﴿ ال هلل فددددددددددددددي قاللدددددددددددددده تلددددددددددددددنلا:

            

 ﴾ (2). 

فددددد )اللزاددددز( وددددفل أاللددددا للفددددظ الجسلددددل )ار( مجدددد ال  العسمددددل جدددد ه الك دددد ال، 
للفظ الجسلل )ار( مج ال ال العسمل ج  دن الك د ال، ال)الدذي( ا د   ال)الحماهلل( وفل ثن ال

مالودددالل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل جددد  ودددفل ثنلثدددل للفدددظ الجسلدددل )ار(، فجدددنو 
 .(3)مالوالالً  نً ال ل  األالل الالثن ي الالثنلم ا م

الالثنلددم الال اوددل  الالثددن ي الم لددال  )الاحددهلل( + ال لدد  األالل]: الصةةورة الخامسةةة
 .[الالانمل)مف هلل(

                                      
 .212/ 20ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل ول عوهلل ال حا  ونفي،  (1)

 .8، 9/ 92 ال ال الو الي،  (2)

 .2029/ 10  لامنل انقال ، ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  (3)
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    ﴿ال هلل فددددددددي قاللدددددددده تلددددددددنلا: 
 

    

      ﴾ (1). 

فددد )كدد ا ( وددفل أاللددا لددد )  ددالل( مجدد ال ال العسمددل ج  ددن الك دد ال، ال)ذي( وددفل 
لددددد )  ددددالل( مجدددد ال ال العسمددددل ج  ددددن الاددددنو؛ أل هددددن مددددل األ ددددمنو ال ددددتل، ال)ذي( ثن اددددل 

مهددنف، ال)قددالال( مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل جدد ه الك دد ال، ال)ع ددهلل( ظدد ف م وددالا 
العسمددل  وددوه الفتحددل متللددا ومحددذالف حددنل مددل )مكددال(، ال)ع ددهلل( مهددنف، ال)ذي( 

ال ددددتل، ال ددددال  الثن اددددل مهددددنف اللادددده مجدددد ال ال العسمددددل ج  ددددن الاددددنو؛ أل دددده مددددل األ ددددمنو
مهنف، ال)الل ش( مهنف اللاه مج ال  العسمل ج ه الك د ال، ال)مكدال( ودفل ثنلثدل لدد 
)  دددالل( مجددد ال ال العسمدددل ج  دددن الك ددد ال، ال)مبدددنج( ودددفل  اولدددل لدددد )  دددالل( مجددد ال ال 
العسمل ج  ن الك  ال، ال)أمال( وفل انم ل لد )  الل( مج ال ال العسمل ج  ن الك د ال، 

 .(2)ل ل  متلهللهلل مف هللالا اً فجنو الم لال  )  الل( الاحهلل
 .[ال ل  األالل )مف هلل( + ال ل  الثن ي )جملل ا مال(]: الصورة السادسة

      ﴿ال هلل فدددددددددددددددددددددددي قاللددددددددددددددددددددددده تلدددددددددددددددددددددددنلا: 

...﴾(3). 

 فددد )ماتددال ( ودددفل أاللددا لدددد ) حاددا( مجددد ال ال العسمددل ج  دددن الك دد ال، ال)اتنمددده(
)اتن ( موتهللأ م فالج العسمدل  فلده الهدمل، ال دال مهدنف، الالهدنو هدما  متودل مو دي 
علدا الهدد  فدي محددل جد  مهددنف اللاده، ال)م ددا( اود  م فددالج العسمدل  فلدده الهددمل، 
الالجملددل مددل الموتددهللأ الالاودد  فددي محددل جدد  وددفل ثن اددل لددد ) حاددا(، فجددنو ال لدد  األالل 

 .(4)الال ل  الثن ي جملل ا مال مل موتهللأ الاو  اً مف هلل
                                      

 .21، 20، 18/ 91 ال ال التكالا ،  (1)

 .222/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (2)

 .21، 22/ 92 ال ال المبففال،  (3)

 .211/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (4)
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      ﴿الفدددي قاللددده تلدددنلا: 
    

 ﴾ (1). 

فددد )مبهدد ال( وددفل أاللددا لددد )وددحفًن( م وددالول العسمددل  وددوهن الفتحددل، ال)فاهددن( 
وددد )فددي( )فددي( حدد ف جدد ، ال) ددن( هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  

الالجددن  الالمجدد ال  متللددا ومحددذالف اودد  مقددهلل ، ال)كتددا( موتددهللأ مددؤا  م فددالج العسمددل 
 فله الهمل، الالجملدل مدل الموتدهللأ المدؤا  الالاود  المقدهلل  فدي محدل  ودا ودفل ثن ادل 
لددد)وحفًن(، فجددنو ال لدد  األالل مفدد هلل الال لدد  الثددن ي جملددل ا ددمال تقددهلل  فاهددن الاودد  عددل 

 .(2)الموتهللأ
 .[ال ل  األالل )مف هلل( + ال ل  الثن ي )جملل فللال(]: الصورة السابعة

    ﴿ال هلل فددددددددي قاللدددددددده تلددددددددنلا: 
      

 ﴾ (3). 

فددد )هللافددا( وددفل أاللددا لددد )مددنو( مجدد ال ال العسمددل ج  ددن الك دد ال، ال)اادد ي( فلددل 
م فددددالج العسمددددل  فلدددده الهددددمل، الالفنعددددل هددددما  م ددددتت  جددددالازًا تقددددهللا ه:  ددددال، مهددددن ج 

الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل فددي محددل جددد  وددفل ثن اددل لددد )مددنو(، فجددنو ال لددد  األالل 
 (4)مف هللًا، الال ل  الثن ي جملًل فللاًل مل فلل الفنعل

    ﴿ال في قاللده تلدنلا: 
 

   

 ﴾ (5). 

                                      
 .2، 2/ 89 ال ال الوا ل،  (1)

 .222، 222الي، ب: لجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال ا ظ  الملال في الع اا ا (2)

 .1، 1/ 91 ال ال البن ا،  (3)

 .209/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (4)

 .2، 2/ 102 ال ال الفال،  (5)
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فددد )أونواددل( وددفل أاللددا لددد )بادد ًا( م وددالول العسمددل  وددوهن الفتحددل، ال)تدد ماه ( 
)ت مدددي( فلدددل مهدددن ج م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل المقدددهلل ال للثقدددل، الالفنعدددل هدددما  

الالفنعددل فددي محددل  وددا وددفل ثن اددل لددد م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددي، الالجملددل مددل الفلددل 
)با ًا(، ال) د ( هدما  متودل مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  ودا مفلدالل وده، فجدنو 

 .(1)ال ل  األالل مف هلل، الال ل  الثن ي جملل فللال مل فلل الفنعل المفلالل وه
ال لدددد  األالل )مفدددد هلل( + ال لدددد  الثددددن ي )مفدددد هلل( + ال لدددد  ]: الصةةةةورة الثامنةةةةة

 .[الثنلم )جملل فللال(
   ﴿ال هلل فدددددي قاللددددده تلدددددنلا: 

 
  

 

   ﴾ (2). 

 ) فد )ك امًن( وفل أاللا لد )حنفظال( م والا العسمل  ودوهن الفتحدل، ال)كدنتوالب
ل  وددددوه الاددددنو؛ أل دددده جمددددل مددددذك   ددددنل ، وددددفل ثن اددددل لددددد )حددددنفظال( م وددددالا العسمدددد

ال)اللمالل( فلل مهن ج م فالج العسمل  فلده ثودال  ال دالل؛ أل ده مدل األفلدنل الام دل، 
الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل، الالجملددل مددل 
الفلددل الالفنعددل فددي محددل  وددا وددفل ثنلثددل لددد )حددنفظال(، ال)مددن( ا دد  مالوددالل مو ددي 

ي محدددل  ودددا مفلدددالل وددده للفلدددل )اللمدددالل(، الجملدددل )تفللدددالل( ودددلل علدددا ال دددكالل فددد
الال لد  الثنلدم  اً المالوالل ال محل لهدن مدل ا عد اا، فجدنو ال لد  األالل الالثدن ي مفد هلل

 .(3)جملل فللال
ال ل  األالل )مف هلل( + ال ل  الثن ي )جملل فللادل م فادل( + ]: الصورة التاسعة

 .[ ل  الثنلم الال اول )جملل ا مال(ال

                                      
 .218/  2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (1)

 .12، 11، 10/ 92 ال ال اال فبن ،  (2)

 .2011/  10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)
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         ﴿ ال هلل فددددددي قاللدددددده تلددددددنلا:

      ﴾(1). 

)ال(  دمل( فد )عنلال( وفل أاللا لد )ج ل( مج ال ال العسمل ج  ن الك  ال، ال)ال ت  
 دمل( فلدل مهدن ج م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، حد ف  فدي مو دي علدا ال دكالل، ال)ت  

 ددمل(، ال)الراددل(  نئددا ال ددال مو ددي للمجهددالل، ال)فاهددن( جددن  المجدد ال  متللددا ونلفلددل )ت  
ال نئا الفنعل فدي محدل  الفللفنعل م فالج العسمل  فله الهمل الظن  ال، الالجملل مل 

( ح ف ج  مو ي علا ال كالل ال محدل لده مدل ج  وفل ثن ال لد )ج ل(، ال)فاهن( )في
ا عدد اا، ال) ددن( هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  وددد )فددي(، الالجددن  
الالمجددد ال  متللدددا ومحدددذالف اوددد  مقدددهلل ، ال)عدددال( موتدددهللأ مدددؤا  م فدددالج العسمدددل  فلددده 
الهددمل، الالجملددل مددل الموتددهللأ الالاودد  فددي محددل جدد  وددفل ثنلثددل لددد )ج ددل(، ال)جن اددل( 

( م فالعددل العسمددل  فلهددن الهددمل، ال)فاهددن( )فددي( حدد ف جدد  مو ددي علددا وددفل لددد )عددال
ال كالل ال محل له مل ا ع اا، ال) ن( هما  متودل مو دي علدا ال دكالل فدي محدل 
جدد  وددد )فددي(، الالجددن  الالمجدد ال  متللدددا ومحددذالف اودد  مقددهلل ، ال) دد  ( موتددهللأ مدددؤا  

ودفل  اولدل لدد م فالج العسمل  فلده الهدمل، الالجملدل مدل الموتدهللأ الالاود  فدي محدل جد  
)ج ل(، ال)م فالعل( وفل لد )   ( م فالعل العسمل  فلهن الهدمل، فجدنو ال لد  األالل 

 .  (2)مف هللًا الال ل  الثن ي جملل فللال، الال ل  الثنلم الال اول جملل ا مال
ال لدد  األالل )جملددل فللاددل( + ال لدد  الثددن ي )جملددل فللاددل ]: الصةةورة العاشةةرة

 .[م فال(

                                      
 .12: 10/ 99 ال ال الغنشال،  (1)

 .291/ 1ا ظ  الف اهلل في الع اا الق آل المجاهلل، الم تجا الهمذا ي،  (2)
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       ﴿ ال هلل فدددددددددددددددي قاللددددددددددددددده تلددددددددددددددددنلا:

  ﴾ (1). 

فدد )تلظددا( فلددل مهدن ج م فددالج العسمددل  فلدده الهدمل المقددهلل ال للتلددذ ، الاألوددل 
)تتلظدددا( الحدددذف  تدددنو الفلدددل للتافادددف، الالفنعدددل هدددما  م دددتت  جدددالازًا تقدددهللا ه:  دددي، 

الفلددل الالفنعددل فددي محددل  وددا وددفل أاللددا لددد ) ددن ًا(، ال)ال اوددلهن( )ال( الالجملددل مددل 
حدد ف  فدددي مو دددي علدددا ال دددكالل، ال)اودددس ن( )اودددلا( فلدددل مهدددن ج م فدددالج العسمدددل 
 فلددده الهدددمل المقدددهلل ال للتلدددذ ، ال) دددن( هدددما  متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل 
،  وددددا مفلددددالل ودددده، ال)الال( حدددد ف ا ددددتث نو اددددهللل علددددا الحودددد  مو ددددي علددددا ال ددددكالل

ال)األشدددقا( فنعدددل م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل المقدددهلل ال للتلدددذ ، الالجملدددل مدددل الفلدددل 
الالفنعل في محل  وا وفل ثن ال لد ) دن ًا(، فجدنو ال لد  األالل جملدل فللادل، الال لد  

 .(2)الثن ي جملل فللال م فال
ال لدد  األالل )جملددل فللاددل م فاددل( + ال لدد  الثددن ي ]: الصةةورة الحاديةةة عشةةرة

 .[ال م فال()جملل فلل
      ﴿      

 
      ﴾(3). 

 دمل( فلدل مهدن ج م فدالج العسمدل فد )ال( حد ف  فدي مو دي علدا ال دكالل، ال)ا  
الفلددل الالفنعددل  فلدده الهددمل، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل مددل 

غ ددددي( )ال( حدددد ف  فددددي مو ددددي علددددا فددددي محددددل جدددد  وددددفل أاللددددا لددددد )هدددد ال(، ال)ال ا  
ال ددكالل، ال)اغ ددي( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل المقددهلل ال للثقددل، الالفنعددل 

                                      
 .12، 12/ 82 ال ال اللال،  (1)

 .281، 282ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (2)

 .1، 1/ 99 ال ال الغنشال،  (3)
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هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ال، الالجملل مل الفلل الالفنعل فدي محدل جد  ودفل ثن ادل 
 .(1)لثن ي جملل فللال م فاللد )ه ال(، فجنو ال ل  األالل الا

ال ل  األالل )مف هلل( + ال لد  الثدن ي شدوه جملدل )جدن  ]: الصورة الثانية عشرة
 .[+ ال ل  الثنلم )مف هلل( المج ال 

 .        ﴾(2)﴿ال هلل في قالله تلنلا:

لددد )قدد آل( م فالعددل العسمددل  فلهددن الهددمل، ال)فددي لددالح(  افددد )مجاددهلل( وددفل أاللدد
)فدددي( حددد ف جددد  مو دددي علدددا ال دددكالل، ال)لدددالح( ا ددد  مجددد ال  ودددد )فدددي( العسمدددل جددد ه 
 الك دد ال، الالجددن  الالمجدد ال  متللددا ومحددذالف وددفل ثن اددل لددد )قدد آل(، ال)محفددالظ( وددفل

لددد  ، فجدددنو ال لددد  األالل مفددد هللًا الال الهدددمل  نم فالعدددل العسمدددل  فلهددد( قددد آللدددد ) ثنلثدددل
 .(3)مج ال الالثن ي شوه جملل مل الجن  ال 

ال لددد  األالل شدددوه جملددل )جدددن  المجددد ال ( + ال لددد  ]: الصةةةورة الثالثةةةة عشةةةرة
 .[الثن ي )جملل فللال(

 .      ﴾ (4)﴿ال هلل في قالله تلنلا: 

ال ددكالل الددذي حدد ا اللددا الفددتح م لددًن فددد )مددل ار( )مددل( حدد ف جدد  مو ددي علددا 
اللتقدددنو  دددنك ال، ال لفدددظ الجسلددددل )ار( ا ددد  مجددد ال  ودددد )مددددل( العسمدددل جددد ه الك دددد ال، 
الالجن  الالمج ال  متللا ومحذالف وفل أاللا لد )  الل(، ال)اتلالا( فلل مهن ج م فدالج 
لدل العسمل  فله الهمل المقهلل ال للثقل، الالفنعل هما  م دتت  جدالازًا تقدهللا ه:  دال، الالجم

مل الفلدل الالفنعدل فدي محدل  فدل ودفل ثن ادل لدد   دالل، فجدنو ال لد  األالل شدوه جملدل 
 .(5)مل الجن  الالمج ال  الال ل  الثن ي جملل فللال

                                      
 .111ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (1)

 .22، 21/ 92 ال ال الو الي،  (2)

 .221/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (3)

 .2/ 89 ال ال الوا ل،  (4)

 .222ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (5)
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 التوكيد. -2

ا ددت لمل التالكاددهلل ع ددهلل ال حددنال فددي التددنول، ال ددال  العددنل لفظددي المل ددالي، فددنللفظي 
 ا ، أ  هدما ًا، أ  فلدًس، أ  اكالل وإعنهللال المؤكهلل ولفظه أال وم اهللفه،  الاو كنل ا مًن ظن 

زالدل مدن فدي  ف ده مدل  جملل، الفنئهللته تق ا  المؤكهلل في  فل ال نمل التمكا ه فدي قلوده الاة
 .(1)الشوهل فاه 

أمن المل الي الاكالل وذك  )ال فل أال اللال أال جمال أال عنمل أال كدس أال كلتدن(، 
كمددن  – ددا فهدال ااددتب ونأل ددمنو فح دا، الاكددالل التالكاددهلل  دال  فددل المؤكددهلل أال عا ده أل

ل دد  ت ادهلل أل تحلادده ووددفل الال ق اوددل كااادا، اللكددل ال حددالاال وددن  ذا اقدالل  دداوالاه: "
ع دددهلل   ودددفل ألل حنلددده كحدددنل المالودددالف،كمن أل حدددنل البالادددل الأاادددا فدددي الودددفل 

. (2)حقهدددن مددن الحدددا المالوددالف مدددل ا عددد اا"وم زلددل المالودددالف فددي ا جددد او، أل دده ال
ي أل المقوددالهلل ودده  ددال ااتلددف عددل ال لدد  فدد ي تولاتدده، اللك ددهفنلتالكاددهلل مثددل ال لدد  فدد

األالل  ف ه، فهال تك ا  لده اللك ده ودنلمل ا ال ودنللفظ، الاشدت ب فاده أل اكدالل فدي ألفدنظ 
 .(3)التالكاهلل كلهن هما  الالهلل علا المؤكهلل مبنوقن له ال ال من ا وب التالكاهلل ونلمؤكهلل

ونلتالكاددهلل الودد اح الالتالكاددهلل رادد  : الأبلددا وددنحا المفوددل علددا  ددالعي التالكاددهلل
فلل زادهلل  »، الرا  و اح  حال قاللا: « أا   زاهللًا زاهللاً »و اح، فنلو اح  حال قاللا: لا

لقادددد   قالمددددا »، «الدددد جسل كس مدددن»، ال«القدددال  أ ف دددده ، الأعادددن ه »، ال« ف ددده، العا دددده
 .(4)«ال  نو ج مبل»، ال«ال جنل أجملال»، ال«كله 

  

                                      
 .221، 218/ 2. الا ظ  ش ح المفول، اول الاش، 122/ 1ا ظ  المفول في و لل ا ع اا، الزماش ي،  (1)

 .291، 292/ 2الكتنا،  (2)

 .192، 192ا ظ  و نو الجملل الل وال، محمهلل حمن ل، ب:  (3)

/ 2 موددهلل   ددنوا، . ا ظدد  شدد ح المفوددل، اوددل الدداش،122/ 1 موددهلل   ددنوا، ي ودد لل ا عدد اا، الزماشدد ي،ا ظدد  المفوددل فدد (4)
219 ،218. 
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 الجنو التالكاهلل علا األ منب اآلتال: 
 .التوكيد اللفظي )جملة( -1

)الل + او  ددددن مقددددهلل  )ظدددد ف( + ا ددددمهن مددددؤا ( + المؤكددددهلل  ]الوددددال  األاللددددا: 
 .[اللفظي )جملل(

    ﴿قنل تلنلا: 
 

    ﴾(1). 

عنبفدددل علدددا كدددس  محدددذالف تقدددهللا ه: )االل دددنا مدددن االل دددنا فدددس فدددد )فدددإل( الفدددنو 
، ال)الل( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا الفددتح، فددإل مددل الل دد  ا دد ا( ااددنم ا الاددال

ال)مل( ظ ف زمنل م والا العسمل  ووه الفتحل متللا ومحذالف او  مقدهلل  لدد )الل( 
ال ال مهنف، ال)الل  ( مهنف اللاه مج ال  العسمل جد ه الك د ال، ال)ا د ًا( ا د  )الل( 

 .لفتحلمؤا  م والا العسمل  ووه ا
الثن اددددل )الل( حدددد ف تالكاددددهلل ال وددددا مو ددددي علددددا  ﴾    ﴿ال

الفتح، ال)مل( ظ ف زمنل م والا العسمل  ووه الفتحدل متللدا ومحدذالف اود  مقدهلل  
لددد )الل( ال ددال مهددنف، ال)الل دد ( مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل جدد ه الك دد ال، ال)ا دد ًا( 

ن الاو  دن ال ا   )الل( مؤا  م والا العسمل  ووه الفتحدل، الالجملدل مدل )الل( الا دمه
محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا ا دددتئ نفال، فجدددنو  الجملدددل الثن ادددل مؤكدددهللال لمهدددمالل الجملدددل 

 (2)األاللا
 عطف النسق. -3

شدنمل لجمادل  تدنول راد  ودفل االهدح متوالعده، فقاللده تدنولعبدف ال  دا  دال: "
تالاولدده، القاللدده رادد  وددفل ادد ي ع دده الوددفل، القاللدده االهددح متوالعدده ادد ي عددل التالاوددل 

، فددددد «أق دددد  وددددنر أوددددال حفددددب عمدددد »مالهددددحل لمتوالعهددددن،  حددددال: الونقاددددل لكال هددددن رادددد  

                                      
 .1، 2/ 82 ال ال الش ح،  (1)

 .211/ 10، محاي الهللال هلل الاش، الوان ها ظ  الع اا الق آل  (2)



231 

 

ا دد  موددهلل  ، الذكدد  الفددنكهي ال  ددا  ددال "(1)تددنول رادد  وددفل االهددح متوالعدده" «عمدد »
ولهده علدا ولد ، الالمودهلل   ومل ا ا   مفلالل، اقدنل:   دق  الكدس  أ  دقه عبفد 

 ددمال  ددذا وددنا مددن أشدد ا وددال االا ددماه  دداوالاه وددنا الشدد كل، فقددنل: "، ال (2)ونلت ددكال"
اددددددن علاددددده، كمددددددن أشددددد ا وا همددددددن  ابدددددن علددددددا فدددددي الحدددددد ف الجدددددن ، فبجب ب فدددددي ال لدددددد ، فبجب ب

 .(4)، فح الف اللبف لفظل الوو اال، الح الف ال  ا لفظل الكالفااال(3)الم لال "
الح الف اللبف  ي: )الالاال، الالفنو، الث ، الحتدا، الأال، الأ ، الودل، الال، اللكدل(، 
ال ددذه الحدد الف تقددل وددال الملبددالف الالملبددالف علادده الت قددل حكدد  األالل للثددن ي، ال ددي 

 علا  العال: 
فدددي اللفدددظ الالمل دددا مبلقدددًن،  مدددن اشددد ا الملبدددالف مدددل الملبدددالف علاددده :األول

 (.ال ي: )الالاال، الث ، الالفنو، الحتا، الأ ، الأال
 .  (5): من اش ا اللفظ هللالل المل ا، ال ي: )ول، الال، اللكل(والثاني

 ال ذا  اتهح مل اسل هلل ا ل األح ف علا األ منب التنلال:

 أواًل: عطف المفرد على المفرد:
ااتودددن  اللنمدددل، الاشدددت اا الغددد   مدددل عبدددف المفددد هلل علدددا المفددد هلل "فاكدددالل 

ال قددن  زاددهلل  »الثددن ي فددي تدداثا  اللنمددل األالل، فددإذا قلدد :  قددن  زاددهلل  قددن  »، فاوددله: «العمدد  
ال الثن ادددل لهللاللدددل األالل علاهدددن، الودددن  الفلدددل األالل عدددنمًس فدددي  «قدددن »، فحدددذف  «عمددد  

 .  (6)جمنعل مل المحققال"الملبالف الالملبالف علاه،  ذا مذ ا  اوالاه ال 
 القهلل جنو عبف المف هلل علا المف هلل علا الوال  اآلتال:

                                      
 .182ب:  ونا اللال، الج جن ي، عوهلل القن  التل افن ،  (1)

وادد ال ،  دد ل  –حنشددال الوددونل علددا شدد ح األشددمال ي أللفاددل اوددل منلددا، أوددال الل فددنل الوددونل، ال نشدد : هللا  الكتددا الللماددل، لو ددنل  (2)
 .121/ 2 ، البولل األاللا، 1881 - د 1211ال ش : 

 .221/ 1الكتنا،  (3)

 .2/ 2ا ظ  ش ح المفول، الول الاش،  (4)

 .222/ 2ا ظ  ش ح اول عقال، اول عقال،  (5)

 .219، 211/ 2 موهلل   نوا، ش ح المفول، اول الاش، (6)
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 استخدام )الواو( للعطف. - أ

للبددف، أل هددن أ  الأوددل حدد الف اللبددف الأكث  ددن ا ددتلمناًل ال ددي أالل حدد الف ا
ملبدددالف الالملبدددالف علاددده فدددي المل دددا، لكثددد ال مجنلهدددن فاددده، ال دددي تفادددهلل الجمدددل ودددال ال

، احتمدل «قدن  زادهلل العمد ال»المذ ا جمهال  ال حالاال أ هن للجمدل المبلدا، فدإذا قلد : "
كدالل المتقدهلل  قدن  ثسثل أالجده، األالل: أل اكدالل قنمدن ملدًن فدي القد  الاحدهلل، الالثدن ي: أل ا

أالاًل، الالثنلم: أل اكالل المتاا  قن  أالاًل، قنل  اوالاه: لال في  ذا هلللادل علدا أ ده ودهللأ 
 .  (1)للت تاا"شيو قول شيو، الال شيو ولهلل شيو، الذ ا قال  اللا أ هن 

 الع ودددنً ﴿الال هلل  الاال اللبدددف فدددي عبدددف المفددد هلل علدددا المفددد هلل فدددي قاللددده تلدددنلا: 
 .(2)﴾القهونً 

ح ف عبف مو ي علا الفتح، ال)ع ون( ا   ملبدالف علدا مدن فد )الع وًن( الالاال 
 ف عبدف مو دي علدا الفدتح ال قوله م والا العسمل  ووه الفتحل، )القهوًن( الالاال ح

مددل ا عدد اا، ال)قهددوًن( ا دد  ملبددالف علددا )ع وددًن( م وددالا العسمددل  وددوه  محددل لدده
 .(3)ونلالاال اً الفتحل، فجنو اللبف مف هلل
   ﴿الفي قالله تلنلا: 

    ﴾(4). 

مددل ا عدد اا،   ف عبددف مو ددي علددا الفددتح ال محددل لددهفددد )الأكددالاا( الددالاال حدد
ال)أكدددالاا( ا ددد  ملبدددالف علدددا ) ددد  ( م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، فجدددنو اللبدددف 

 .(5)مف هللًا ونلالاال
 .     ﴾ (6)﴿: القالله تلنلا

                                      
 .  129، ب: الم اهللي ملن ي، أوال محمهلل وهلل  الهللالالالج ا الهللا ي في ح الف  (1)

 .21/ 90 ال ال عول،  (2)

 .91ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (3)

 .12، 12/ 99 ال ال الغنشال،  (4)

 .112ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (5)

 .1/ 110 ال ال ال و ،  (6)
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مدددل ا عددد اا،   ف عبدددف مو دددي علدددا الفدددتح ال محدددل لدددهفدددد )الالفدددتح( الدددالاال حددد
ال)الفدددتح( ا ددد  ملبدددالف علدددا ) وددد ( م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، فجدددنو اللبدددف 

 .(1)المف هلل ونلالاال
 استخدام )الفاء( للعطف. - ب

شددد حه  هلل ذكددد  اودددل  دددنظ  فددديالفدددنو تفادددهلل الت تادددا الالتلقادددا فدددي كدددل شددديو، القددد
بدالف وهدن الحقدن، متودًس، الفنو تكالل للت تاا في المل ا، ال ال أل اكدالل المللأللفال "

، التكددددددالل [3اال فبددددددن :]﴾    ﴿، كقاللدددددده تلددددددنلا: (2)وددددددس مهلددددددل"

تالهدا »للت تاا في الذك  ولبف مفول علا مجمل،  ال  ف ه فدي المل دا، كقاللدا: 
 .«الم ح  أ ه ال جلاهفغ ل الجهه الاهللاه 

التاددتب الفددنو ولبدددف مددن ال اودددلح كال دده وددلل علدددا مددن  دددال وددلل، كقاللدددا: 
، فلددددال الهددددل  أهللاال رادددد  الفددددنو لدددد  اجددددز ذلددددا «الددددذونا اً الددددذي ابادددد  فاغهددددا زاددددهلل»

 .(3)اللبف
 فال هلل  الفنو عنبفل في  ذه الوال ال علا ال حال التنلي: 

 .  ﴾ (4)﴿قنل تلنلا: 

فدددددد )فنل دددددنوقن ( الفدددددنو حددددد ف عبدددددف مو دددددي علدددددا الفدددددتح، ال)ال دددددنوقن ( ا ددددد  
 .(5)ملبالف علا )ال نزعن ( مج ال  العسمل ج ه الك  ال

 .  ﴾ (6)﴿القالله تلنلا: 

                                      
 .212/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (1)

شد ح اودل ال دنظ  علدا ألفادل اودل منلدا، ودهلل  الدهللال محمدهلل ودل منلدا، تحقادا: محمدهلل ون دل عادالل ال دالهلل، ال نشد : هللا  الكتدا الللمادل،  (2)
 .212/ 1 ، البولل األاللا، 2000 - د 1220  ل ال ش : 

 .212/ 1ش ح اول ال نظ  علا ألفال اول منلا، وهلل  الهللال محمهلل ول منلا، ا ظ   (3)

 .2/ 18عن ،  ال ال ال نز  (4)

 .2828/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (5)

 .2/ 18 ال ال ال نزعن ،  (6)
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فد )فنلمهللو ا ( الفنو ح ف عبف مو ي علا الفتح، ال)المهللو ا ( ا د  ملبدالف 
 .(1))ال نزعن ( مج ال  العسمل ج ه الك  العلا 

 .  ﴾ (2)﴿القالله تلنلا:    

فدددددد )فنلمال ادددددن ( الفدددددنو حددددد ف عبدددددف مو دددددي علدددددا الفدددددتح، ال)المال ادددددن ( ا ددددد  
 .(3)ملبالف علا من قولهن مج ال  العسمل ج ه الك  ال

 استخدام )أو( للعطف. - ج

ل ماتلفددل، فددإل القلدد  ولددهلل البلددا ال ددي مددل حدد الف اللبددف، اللهددن عددهللال ملددن
مدن لإلونحدل،  حدال: «أال أاتهدن اً تدزالي   دهلل»فهي المن للتااا ،  حال:  جدنلل الللمدنو »، الاة

من لإله اا،  حال: «أال الز نهلل ، «هللمشا أال هللج ذلا، فدس تدذ ا الادال اللا الذ ا »، الاة
ل القل  ولهلل كس  او ي فهي المن للشدا،  حدال:  مدن لإلوهدن ، »قدن  زادهلل أال عمد ال»الاة ، الاة

 ددددال ال ] ﴾         ﴿:  حددددال قاللدددده تلددددنلا:

مدددن للتفوددال ولدددهلل ا جمدددنل، [24 ددوا: مدددن للتق ددا ،  حدددال: ا ددد  أال فلددل أال حددد ف، الاة ، الاة
 ، اللإلهددد اا«ااتلددف القدددال  فمددل ذ ددا، فقدددنلالا ذ ددا  ددلاهلل  أال انلدددهلل  أال علددي» حددال: 

 دال ال ] ﴾      ﴿ومل ا )ودل(،  حدال قاللده تلدنلا: 

 .(4)، أي )ول ازاهللالل([143الونفن : 
      ﴿فجددنو  )أال( عنبفددل فددي قاللدده تلددنلا: 

   ﴾ (5). 

                                      
 .2828/ 10  ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ، (1)

 .2/ 100 ال ال اللنهللان ،  (2)

 .221/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (3)

. الا ظد  جدنمل الدهلل الل الل وادل، مودبفا 228، 229، ب: المد اهلليف الملن ي، أوال محمهلل وهلل  الهللال ا الهللا ي في ح ال ا ظ  الج  (4)
 .221، 221/ 2الغساا ي، 

 .22/ 18 ال ال ال نزعن ،  (5)
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فددددد )أال هددددحن ن( )أال( حددددد ف عبددددف مو دددددي علددددا ال دددددكالل، ال)هددددحا( ا ددددد  
ملبدددالف علدددا )عشدددال( م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل المقدددهلل ال للتلدددذ ، ال)هدددحا( 

 . (1)مهنف، ال) ن( هما  متول مو ي علا ال كالل في محل ج  مهنف اللاه
 .      ﴾ (2)﴿القالله تلنلا: 

فد )أال البلن ( )أال( ح ف عبف مو ي علدا ال دكالل، ال)البلدن ( ا د  ملبدالف 
 .  (3)علا )فا( م فالج العسمل  فله الهمل، فجنو اال   ملبالفًن واهللاال اللبف )أال(

 .    ﴾ (4)﴿القالله تلنلا: 

فدددددد )أال م دددددكا ًن( )أال( حددددد ف عبدددددف مو دددددي علدددددا ال دددددكالل، ال)م دددددكا ًن( ا ددددد  
ملبدددالف علدددا )اتامدددًن( م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، فجدددنو اال ددد  كدددذلا ملبالفدددًن 

 .  (5)واهللاال اللبف )أال(

 ثانيًا:عطف الجملة على الجملة.
الجمل الملبالفل ولههن علدا ولد  اكدالل للملبدالف علاهدن اقالل الج جن ي: "

ذا كن ددد  كدددذلا كدددنل حكمهدددن حكددد  المفددد هلل الذ ال اكدددالل للجملدددل مالهدددل  مدددل ا عددد اا الاة
ذ كن دد  الجملددل األاللددا الاقلددل  مالهددل مددل ا عدد اا حتددا تكددالل الاقلددل مالقددل المفدد هلل، الاة
مالقل المف هلل كنل عبف الثن ال علاهن جن اًن مج ا عبدف المفد هلل الكن د  الجده الحنجدل 

ل قدده  »الهللًا، فددإذا قلدد : اللددا )الددالاال( ظددن  ًا الا شدد اا وهددن فددي الحكدد  مالجدد مدد     و جددل ا 
لقددده قوددداح   ، ك ددد  قدددهلل أشددد ك  الجملدددل الثن ادددل فدددي حكددد  األاللدددا الذلدددا الحكددد  «ح دددل الاب

 .(6)همن في مالهل ج  وا هن وفه لل ك ال"كال 

                                      
 .222/ 12 الالاحهلل ونلح،  هللا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عو (1)

 .12/ 80 ال ال الولهلل،  (2)

 .2101/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)

 .11/ 80 ال ال الولهلل،  (4)

 .2102/ 10  م جل  نوا، ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ، (5)

 .112، 112هللالئل ا عجنز، ب:  (6)
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 وددددب ولهددددهن عبددددف الجملددددل علددددا الجملددددل كددددذلا  ددددال " الاكددددالل الغدددد   مددددل
ودددول ، الاتودددنلهن، الا ادددذال ودددال المدددتكل  لددد  اددد هلل قبدددل الجملدددل الثن ادددل عدددل األاللدددا، 

 .(1)جملل أا ا لا   مل األاللا في شيو"الاألاهلل في 
 استعمال )واو( العطف. - أ

       ﴿الجدددددددنو فدددددددي قاللددددددده تلدددددددنلا: 

       ﴾ (2). 

، ال)له ( الس  ح ف ج  مو دي علدا الفدتح، الاقلل في او  )الل( الفنوله ( فد )ف
ال) دد ( هدددما  متودددل مو دددي علددا ال دددكالل فدددي محدددل جدد  ودددنلس ، الالجدددن  الالمجددد ال  

ومحدددذالف اوددد  مقدددهلل ، ال)عدددذاا( موتدددهللأ مدددؤا  م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، متللدددا 
   العسمددل جدد ه الفتحددل؛ أل دده مم ددالجال)عددذاا( مهددنف، ال)جهدد  ( مهددنف اللادده مجدد ال 

مددل الودد ف للللماددل الالتا اددم، ال)اللهدد ( الثن اددل الددالاال حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتح، 
ال دكالل   دي علداال)له ( الدس  حد ف جد  مو دي علدا الفدتح، ال) د ( هدما  متودل مو

فدي محددل جدد  وددنلس ، الالجدن  الالمجدد ال  متللددا ومحددذالف اود  مقددهلل ، ال)عددذاا( موتددهللأ 
مؤا  م فالج العسمل  فله الهمل، الالجملل اال مال مل الموتدهللأ الالاود  فدي محدل  فدل 
ملبالفل علا الجملل اال مال التي قولهن )له  عذاا(، ال)عذاا( مهنف، ال)الح ادا( 

جدد ه الك دد ال، فجددنو  الجملددل اال ددمال الثن اددل ملبالفددل مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل 
 .(3)علا الجملل اال مال األاللا واهللاال اللبف )الالاال(

    ﴿القاللدددددددددددددددددددددددددددددده تلددددددددددددددددددددددددددددددنلا:    
 

    

 ﴾ (4). 

                                      
 .219/ 2ش ح المفول، الول الاش،  (1)

 .10/ 92 ال ال الو الي،  (2)

 .222/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (3)

 .12، 91/12 ال ال األعلا،  (4)
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)تزكا( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح المقددهلل  علددا االلددف م ددل مددل ظهال  ددن فددد
التلددذ ، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا 
وددلل المالوددالل، ال)الذكدد ( الددالاال حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتح، )ذكدد ( فلددل مددن  

الالجملددل ملبالفددل علددا مو ددي علددا الفددتح، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، 
الجملل التي قولهدن ودلل المالودالل )تزكدا( ال محدل لهدن مدل ا عد اا، ال)ا د ( مفلدالل 

مهددنف اللادده لفددظ الجسلددل ودده م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، ال ددال مهددنف، ال) ودده( 
مهدددنف، الالهدددنو هدددما  متودددل  لفدددظ الجسلدددل مجددد ال  العسمدددل جددد ه الك ددد ال، ال) ا(

اللادده، فجددنو  الجملددل الثن اددل ملبالفددل علددا مو ددي علددا الك دد  فددي محددل جدد  مهددنف 
 .(1)الجملل األاللا واهللاال اللبف )الالاال(

 استعمال )الفاء( للعطف. - ب

   ﴿ جدددددددددنو  الفددددددددددنو عنبفددددددددددل فدددددددددي قاللدددددددددده تلددددددددددنلا:
 

  

 ﴾ (2). 

  مو ددي فددد )فحشدد ( الفددنو حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتح، ال)حشدد ( فلددل مددن
زًا تقدددهللا ه:  دددال، الالجملدددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل اعلدددا الفدددتح، الالفنعدددل هدددما  م دددتت  جدددال 

ملبالفددل علددا جملددل )أهللودد ( ال محددل لهددن مددل ا عدد اا، ال)ف ددنهللا( الفددنو حدد ف عبددف 
مو ي علا الفتح، ال) دنهللا( فلدل مدن  مو دي علدا الفدتح المقدهلل  علدا األلدف م دل مدل 

الازًا تقدهللا ه:  دال، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل ظهال  ن التلذ ، الالفنعل هما  م تت  ج
 .(3)ملبالفل علا جملل )حش (، فال هلل عبف الجملل واهللاال اللبف الفنو 

 .   ﴾ (4)﴿الكذلا قالله تلنلا: 

                                      
 .1222/ 2مل مشكل الع اا الق آل، أحمهلل ول محمهلل الا اب،  اا ظ  المجتو (1)

 .22، 22/ 18 ال ال ال نزعن ،  (2)

 .28ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (3)

 .1/ 91 ال ال األعلا،  (4)
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فدددد ) ددد ق ئا( ال دددال حددد ف ا دددتقونل مو دددي علدددا الفدددتح، ) قددد ل( فلدددل مهدددن ج 
الهدددمل، الالفلدددل هدددما  م دددتت  الجالودددًن تقدددهللا ه:  حدددل، الالكدددنف م فدددالج العسمدددل  فلددده 

هدددما  متودددل مو دددي علدددا الفدددتح فدددي محدددل  ودددا مفلدددالل وددده، ال)فدددس( الفدددنو حددد ف 
عبددددف مو ددددي علددددا الفددددتح، ال)ال( حدددد ف  فددددي مو ددددي علددددا ال ددددكالل، ال)ت  ددددا( فلددددل 

التلددذ ،  مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل المقددهلل ال علددا االلددف م ددل مددل ظهال  ددن
ًن تقدهللا ه: أ د ، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل ملبالفدل علدا هما  م دتت  الجالودالالفنعل 

الجملددل التددي قولهددن ) قدد ل( ال محددل لهددن مددل ا عدد اا، فجددنو  الجملددل ملبالفددل ودداهللاال 
 .(1)اللبف الفنو

 استعمال )أو( العطف. -ي
    ﴿الجدددددددددنو  فدددددددددي قاللددددددددده تلدددددددددنلا: 

    

  ﴾ (2). 

فدددد )أال ادددذك ( )أال( حددد ف عبدددف مو دددي علدددا ال دددكالل، )ادددذك ( فلدددل مهدددن ج 
م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل مددل 

 ،)اددذك ( محددذالف، المفلددالل الجملددل التددي قولهددن )ازكددا( االفلددل الالفنعددل ملبالفددل علدد
 .(3)فجنو  الجملل ملبالفل واهللاال اللبف )أال(

 .     ﴾ (4)﴿القالله تلنلا: 

فددد )أال الز ددال  ( )أال( حدد ف عبددف مو ددي علددا ال ددكالل، ال)الز ددالا( فلددل مددن  
متوددل مو ددي علددا مو ددي علددا الهدد  التوددنله وددالاال الجمنعددل، الالاال الجمنعددل هددما  

جد  ملبالفدل علدا  محدل ال كالل في محل  فل فنعل، الالجملل مدل الفلدل الالفنعدل فدي

                                      
 .1222/ 2ا ظ  المجتوي مل مشكل الع اا الق آل، أحمهلل ول محمهلل الا اب،  (1)

 .2، 2/ 90 ال ال عول،  (2)

 .222/ 20ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل ول عوهلل ال حا  ونفي،  (3)

 .2/ 92 ال ال المبففال،  (4)
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هما  متول مو ي علا ال كالل  فدي محدل  ودا  الجملل التي قولهن )كنلالا(، ال)  (
 .(1)مفلالل وه، فجنو  الجملل ملبالفل واهللاال اللبف )أال( كذلا

     ﴿:القالله تلنلا      
 

   ﴾(2). 

فد )أال أم ( )أال( حد ف عبدف مو دي علدا ال دكالل، ال)أمد ( فلدل مدن  مو دي 
علدددا الفدددتح، الالفنعدددل هدددما  م دددتت  جدددالازًا تقدددهللا ه:  دددال، الالجملدددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل 

لجملددددل ملبالفددددل ودددداهللاال )كددددنل( ال نقوددددل، الجددددنو  ا نملبالفددددل علددددا الجملددددل التددددي قولهدددد
 .(3)اللبف )أال(

 استعمال )ثم( للعطف. -د
ذا قاددل:  ، فمل ددنه أل مجدديو )عمدد ال( «جددنو زاددهلل  ثدد  عمدد ال»)ثدد ( للت تاددا الالت ااددي، الاة

لثسثل أمال  التش اا فدي الحكد ،  –أاهًن  –القل ولهلل مجيو )زاهلل( ومهملل، فهي مفاهللال 
 .  (4)الالت تاا الالت ااي

  ﴿الجنو  في قالله تلنلا: 
 

   ﴾ (5). 

فددد )ثدد  أهللودد ( )ثدد ( حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتح، ال)أهللودد ( فلددل مددن  مو ددي 
ه:  دددال، الالجملدددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل علدددا الفدددتح، الالفنعدددل هدددما  م دددتت  جدددالازًا تقدددهللا  

بالفددددل ودددداهللاال اللبددددف الجملددددل مل ل التددددي قولهددددن )كددددذا(، فجددددنو ملبالفددددل عددددل الجملدددد
 .(6))ث (

    ﴿القالله تلنلا: 
 

   ﴾ (7). 

                                      
 .221/ 2ا ظ  الع اا الق ل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (1)

 .12، 11/ 81 ال ال الللا،  (2)

 .112ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (3)

 .202ش ح قب  ال هللا الول الوهللا، اول  شن  األ ون ي، ب: ا ظ   (4)

 .22، 21/ 18 ال ال ال نزعن ،  (5)

 ز222/ 12 ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا (6)

 .20، 18/ 90 ال ال عول،  (7)
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فدددد )ثددد  ال دددوال( )ثددد ( حددد ف عبدددف مو دددي علدددا الفدددتح، ال)ال دددوال( مفلدددالل وددده 
)ثددد  ا ددد  ال دددوال م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل لفلدددل محدددذالف مدددل فنعلددده تقدددهللا ه: 

ا ددد ه(، الالجملدددل مدددل الفلدددل المحدددذالف مدددل فنعلددده ملبالفدددل علدددا الجملدددل التدددي قولهدددن 
 .(1))قهلل (، فجنو  الجملل ملبالفل واهللاال اللبف )ث (

        ﴿القاللددددددده تلدددددددنلا: 
 

    ﴾(2). 

فد )ث  شقق ن( )ث ( حد ف عبدف مو دي علدا الفدتح، ال)شدقق ن( فلدل مدن  مو دي 
علا ال كالل، ال) ن( هما  متول مو ي علا ال دكالل فدي محدل  فدل فنعدل، الالجملدل 

الجملدل ملبالفدل مل الفلل الالفنعل ملبالفل علا الجملل التي قولهدن )ودوو ن(، فجدنو  
 .(3)واهللاال اللبف )ث (

 البدل:  -4
ت دددمال الودددهللل للووددد اال، الااتلدددف فدددي ت دددماته ع دددهلل الكدددالفاال، فقدددنل: األافدددش 

 .(4)ا مال ه )الت جمل الالتواال(، القنل اول كا نل ا مال ه: )التك ا (
والعدده  فاددًن أال الثونتددًن وددس  ددال التددنول المقوددالهلل وددنلحك  الم  ددالا اللددا متالالوددهللل: "

 .(5)الا بل"
الالغ   مل ا وهللال أل اال د  مقودالهلل ونل  دول كنلفنعلادل الالمفلاللادل الا هدنفل 
ولهلل التالبئل لذك ه ونلتو اح وتلا ال  ول اللدا مدن قولده ال دال المتودالج الذلدا  فدنهللال تالكادهلل 

 .(6)الحك  التق ا ه؛ ألل الوهللل في حك  تك ا  اللنمل

                                      
 .292/ 10ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (1)

 .22، 22/ 90 ال ال عول،  (2)

 .291/ 10، ، م جل  نواا ظ  الع اا الق آل الك ا  الوان ه، محي الهللال هلل الاش (3)

.، الشد ح التود اح علدا التالهداح، األز د ي، انلدهلل ودل 111/ 2ا ظ   مل الهالامل في شد ح جمدل الجالامدل، جدسل الدهللال ال داالبي،  (4)
 .180/ 2عوهلل ار، 

 .211ش ح شهللال  الذ ا، جمنل الهللال اول  شن  األ ون ي، ب:  (5)

 .282 ا ظ  ش ح اول ال نظ  علا ألفال اول منلا، وهلل  الهللال محمهلل ول منلا، ب: (6)
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لكددددل: ال ددددال الوددددهللل الا ق دددد  الوددددهللل اللددددا أ ولددددل أق ددددن : األالل: وددددهللل الكددددل مددددل ا
، الالثددن ي: «مدد    واااددا زاددهلل»المبددنوا للموددهللل م دده الم ددنالي لدده فددي المل ددا،  حددال: 

، الالثنلدم: ودهللل االشدتمنل: ال دال الدهللال «أكلد  ال رادف ثلثده»وهللل ول  مل كل،  حال: 
، الال اوددل: الوددهللل الموددنال للموددهللل «أعجو ددي زاددهلل علمدده»علددا مل ددا فددي متوالعدده،  حددال: 

، أال كملبالف ودد )ودل(، الاداتي علدا ق دمال: األالل ا دما: ودهللل ال ال الم اهلل وقالله ،م ه
، الالثدن ي ا دما ودهللل الغلدب الال  دانل، «أكل   اودزًا لحمدنً »ا ه اا الوهللل الوهللو،  حال: 

ال» حال:   .(1)«جنو ي زاهلل  عم  
 الجنو الوهللل علا األ منب اآلتال:

 بدل )كل من كل(. -1

 الجنو علا الوال  اآلتال:
 .[+ البدل )اسم( (منه )اسمالصورة األولى: ]المبدل 

    ﴿قنل تلنلا: 
 

  ﴾ (2). 

فددد )أعددالذ( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، الالفنعددل هددما  م ددتت  
الجالاددًن تقددهللا ه: أ ددن، الالجملددل فددي محددل  وددا مقددالل القددالل، ال)ودد ا( الوددنو حدد ف جدد ، 

ا ددد  مجدددد ال  ونلودددنو العسمددددل جدددد ه الك ددد ال، الالجددددن  الالمجددد ال  متللددددا ونلفلددددل ال) ا( 
)أعددددالذ(، ال) ا( مهددددنف، ال)ال دددددنل( مهددددنف اللاددددده مجدددد ال  العسمدددددل جدددد ه الك ددددد ال، 
ال)ملددددا( ا دددد  مجدددد ال  العسمددددل جدددد ه الك دددد ال؛ أل دددده وددددهللل مددددل ) ا(، ال ددددال مهددددنف، 

 .(3)ال)ال نل( مهنف اللاه مج ال  العسمل ج ه الك  ال، فجنو الوهللل علمنً 
 .  ﴾ (4)﴿القنل تلنلا:

                                      
 .228/ 2ا ظ  ش ح اول عقال، اول عقال،  (1)

 .2، 1/ 112 ال ال ال نل،  (2)

 .228/ 20ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل ول عوهلل ال حا  ونفي،  (3)

 .2/ 112 ال ال ال نل،  (4)
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فد )الله( ا   مجد ال  العسمدل جد ه الك د ال؛ أل ده ودهللل مدل ) ا(، ال دال مهدنف، 
 .(1)ال)ال نل( مهنف اللاه مج ال  العسمل ج ه الك  ال

 .[الصورة الثانية: ]المبدل منه )اسم إشارة( + البدل )معرف بأل(
 .     ﴾ (2)﴿قنل تلنلا: 

فد )وهدذا( الودنو حد ف جد ، ال) دن( حد ف ت واده مو دي علدا ال دكالل، ال)ذا( ا د  
الشددن ال مو ددي علددا ال ددكالل  فددي محددل جدد  ونلوددنو، الالجددن  الالمجدد ال  متللددا وددد )حددل(، 
ال)الولدددهلل( ودددهللل مجددد ال  العسمدددل جددد ه الك ددد ال، فجدددنو المودددهللل م ددده )ا ددد  الشدددن ال( الالودددهللل 

 .(3)()مل ف وال
 .     ﴾ (4)﴿قنل تلنلا: 

فد ) ذا(، ال) ن( حد ف ت واده مو دي علدا ال دكالل، ال)ذا( ا د  الشدن ال مو دي علدا 
ال كالل في محل ج  مهنف اللاه، ال)الوا ( وهللل مج ال  العسمدل جد ه الك د ال، فجدنو 

 .(5)ل ف وال(الموهللل م ه )ا   الشن ال( الالوهللل )م
 .[الصورة الثالثة: ]المبدل منه + البدل )اسم موصول(

    ﴿:قنل تلنلا
 

    ﴾(6)  . 

فددد )الاددل( موتددهللأ م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال)لكددل( الددس  حدد ف جدد  مو ددي 
ا   مج ال  ونلس  العسمل ج ه الك  ال، الالجدن  الالمجد ال  متللدا علا الك  ، ال)كل( 

ومحذالف او ، الالجملل ال محدل لهدن مدل ا عد اا اوتهللائادل، ال)كدل( مهدنف، ال) مدزال( 
مهدددنف اللاددده مجددد ال  العسمدددل جددد ه الك ددد ال، )لمدددزال( ودددفل لدددد ) مدددزال( مجددد ال ال العسمدددل 

                                      
 .228/ 20 ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل ول عوهلل ال حا  ونفي، (1)

 .2/ 80 ال ال الولهلل،  (2)

 .292/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (3)

 .2/ 101 ال ال ق اش،  (4)

 . .210/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل، الآا الل،  (5)

 .2، 1/ 102 ال ال الهمزال،  (6)
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ودددهللل مدددل  ج  دددن الك ددد ال، ال)الدددذي( ا ددد  مالودددالل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل جددد 
 .  (1)مالوالالً  نً )كل(، فجنو الوهللل ا م

 .[الصورة الرابعة: ]المبدل منه + البدل )اسم مصدر(
 .     ﴾ (2)﴿قنل تلنلا: 

فد )ج اًو( مفلالل مبلا م والا العسمل  ووه الفتحل لفلدل محدذالف، ال)مدل( 
ا   مج ال  ود )مل( العسمدل جد ه  لفظ الجسلل ال) وا(ح ف ج  مو ي علا ال كالل، 

ال) ا( لفدددظ الجسلدددل  الك ددد ال، الالجدددن  الالمجددد ال  متللدددا ومحدددذالف ودددفل لدددد )جدددزاو(،
 مهددددنف، الالكددددنف هددددما  متوددددل مو ددددي علددددا الفددددتح فددددي محددددل جدددد  مهددددنف اللادددده
ال)عبددددنو( وددددهللل مددددل )جددددزاو( م وددددالا العسمددددل  وددددوه الفتحددددل، ال ددددال ا دددد  موددددهلل ، 

 .(3) اً موهلل   سمل  ووه الفتحل، فجنو الوهلللبنو( م والا العال)ح نون(  ل  لد )ع
  ﴿قنل تلنلا: 

 
    ﴾(4)  . 

فد ) اسف( الس  ح ف ج  مو ي علدا الك د ، ال)الادسف( ا د  مجد ال  ودنلس  
الك دد ال، الالجددن  الالمجدد ال  متللددا ونلفلددل فددي )فلالوددهللالا( فددي اآلاددل الثنلثددل العسمددل جدد ه 

ال)الادددسف( مهدددنف، )قددد اش( مهدددنف اللاددده مجددد ال  العسمدددل جددد ه  ،مدددل  فدددل ال دددال ال،
الك دد ال، ال)الاسفهدد ( )الاددسف( وددهللل مددل )الاددسف( األاللددا، ال ددال موددهلل  الفلددل )آلددف(، 

مو دي علدا ال دكالل مج ال  العسمل ج ه الك  ال، ال ال مهنف، ال)  ( هدما  متودل 
 .(5)في محل ج  مهنف اللاه، فجنو الوهللل موهلل اً 

 .[الصورة الخامسة: ]المبدل منه )معرف بأل( + البدل )معرف باإلضافة(

                                      
 .228/ 1ا ظ  الف اهلل في الع اا الق آل المجاهلل، الم تجا الهمهللا ي،  (1)

 .21/ 19 ال ال ال وا،  (2)

 .112/ 10ا ظ  الهلل  الموالل في عل  الكتنا المك الل، أوال اللونل شهنا الهللال الحلوي،  (3)

 .2، 1/ 101 ال ال ق اش،  (4)

 .211ا ظ  المجاهلل في الع اا الق آل المجاهلل، و  نل الهللال أوال ا حنا ال فنق ي، ب:  (5)
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     ﴿:قدددددددددددددددددددددددددددددنل تلدددددددددددددددددددددددددددددنلا
 

   

 ﴾ (1)  . 

ا( ا دددد  الشددددن ال مو ددددي ذال وددددا مو ددددي علددددا الفددددتح، ال) ددددفددددد )الل( حدددد ف تالكاددددهلل 
ال ددكالل فددي محددل  وددا ا دد  )الل(، ال)لفددي( الددس  المزحلقددل حدد ف مو ددي علددا الفددتح، 
ال)في( ح ف ج  مو ي علا ال كالل، ال)الوحف( ا د  مجد ال  ودد )فدي( العسمدل جد ه 

الف اودد  )الل(، ال)األاللددا( وددفل لددد )وددحف( ذالك دد ال، الالجددن  الالمجدد ال  متللددا ومحدد
ال العسمددل ج  ددن الك دد ال المقددهلل ال للتلددذ ، ال)وددحف( وددهللل مددل )وددحف( ال ددنوقل مجدد ال  

مجدد ال  العسمددل جدد ه الك دد ال، ال ددال مهددنف، ال)الودد ا ا ( مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل 
 .(2)ون هنفل نً ج ه الفتحل؛ أل ه مم الج مل الو ف، فجنو الوهللل مل ف

 .[موصوفة(الصورة السادسة: ]المبدل منه )معرف بأل( + البدل )نكرة 
   ﴿القالله تلنلا: 

 
   ﴾(3)  . 

فدددد )ونل نودددال( الودددنو حددد ف جددد  مو دددي علدددا الك ددد ، ال) نودددال( ا ددد  مجددد ال  
وددهللل مددل  ونلوددنو العسمددل جدد ه الك دد ال، الالجددن  الالمجدد ال  متللددا وددد )  ددفل(، ال) نوددال(

 نودددال األاللدددا مجدددد ال  العسمدددل جدددد ه الك ددد ال، ال)كنذوددددل( ودددفل لددددد ) نودددال( مجدددد ال ال 
 .(4)العسمل ج  ن الك  ال، فجنو الوهللل  ك ال مالوالفل

        ﴿القاللدده تلددنلا: 

    
 

      ﴾(5) . 

                                      
 .18، 19/ 91 ال ال األعلا،  (1)

 .100جي، ب: في الع اا الق آل، محمهلل  ال ي ون تا ظ  الانقال  الالم جنل  (2)

 .11، 11/ 81 ال ال الللا،  (3)

 .1282/ 2 ي، وكفي الع اا الق آل، أوال الوقنو اللا ظ   التوانل  (4)

 .2، 1/ 89 ال ال الوا ل،  (5)
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حتددا تدداتاه ( )حتددا( حدد ف رناددل الجدد  مو ددي علددا ال ددكالل، )تدداتي( فلددل )فددد 
الالفلدل مهن ج م والا ودد )أل( المهدم ال ولدهلل )حتدا(، العسمدل  ودوه الفتحدل، ال)أل( 

في موهلل  تاالال في محدل جد  ودد )حتدا(، ال) د ( هدما  متودل مو دي علدا ال دكالل 
في محل  وا مفلالل وه مقهلل ، ال)الوا دل( فنعدل مدؤا  م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، 
الالجملددددل مددددل الفلددددل الالفنعددددل ال محددددل لهددددن مددددل ا عدددد اا وددددلل المالوددددالل الح فددددي، 

ل مددل )الوا ددل(، ال)مددل ار( جددن  ال)  ددالل ( ا دد  م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل؛ أل دده وددهلل
 .(1)المج ال  متللا ومحذالف وفل لد )  الل(، فجنو الوهللل  ك ال مالوالفل

 .[الصورة السابعة: ]المبدل منه )جملة( + البدل )جملة(
   ﴿قنل تلنلا: 

 
    ﴾(2). 

)القه( األاللا )الا( فلل من  مو ي علا الفتح الظدن  ال، الالفنعدل هدما  فد 
م تت  جالازًا تقدهللا ه:  دال، الالجملدل ال محدل لهدن مدل ا عد اا ا دتئ نفال، الالهدنو هدما  
متودل مو دي علدا الهدد  فدي محدل  وددا مفلدالل وده، ال)مدل  بفددل( )مدل( حد ف جدد  

جددد ه الك ددد ال، الالجدددن  مو دددي علدددا ال دددكالل، ال) بفدددل( ا ددد  مجددد ال  ودددد )مدددل( العسمدددل 
 لالالمج ال  متللا ونلفلل )الا(، ال)القه( الثن ال )الا( فلل من  مو ي علدا الفتحد

الظن  ال، الالفنعل هما  م دتت  جدالازًا تقدهللا ه:  دال، الالجملدل ال محدل لهدن مدل ا عد اا 
ودددهللل مدددل جملدددل )الدددا( األاللدددا، الالهدددنو هدددما  متودددل مو دددي علدددا الهددد  فدددي محدددل 

 (3) وا مفلالل وه
          ﴿لدددددددددددددددددددددددددددنلا:قدددددددددددددددددددددددددددنل ت

 ﴾(4). 

                                      
 .212/ 2ا ظ  الع اا الق آل، أوي جلف  أحمهلل ال حنل،  (1)

 .18، 19/ 90 ال ال عول،  (2)

 .1220/ 2مل مشكل ا ع اا، أحمهلل ول محمهلل الا اب،  اا ظ  المجتو (3)

 .2، 1/ 81الللا،  ال ال  (4)
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فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا  األاللددا( الددافددد )
ال  ال محدل لهدن مدل ا عد اا ودلل المالودالل، مدل الفلدل الالفنعدل تقهللا ه:  ال، الالجملل

جدالازًا تقدهللا ه:  دال، )الا( الثن ال فلل من  مو ي علا الفتح، الالفنعل هدما  م دتت  
 األاللددا (الدداالالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا وددهللل مددل جملددل )

 .(1)الالاقلل ولل المالوالل
   ﴿القالله تلنلا: 

 
    ﴾ (2). 

فدددد )علددد ( الثن ادددل فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفدددتح، الالفنعدددل هدددا  م دددتت  جدددالازًا 
تقهللا ه:  ال، الالجملل مل الفلل الالفنعل ال محل لهن مل ا ع اا وهللل مل جملدل )علد ( 
األاللددددا، ال)ا   ددددنل( مفلددددالل ودددده أالل م وددددالا العسمددددل  وددددوه الفتحددددل، ال)مددددن( ا دددد  

( مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  ودا مفلدالل وده ثدنل، فجدنو  مالوالل ومل ا )الدذي
 .(3)الجملل الفللال المكال ل مل الفلل الالفنعل )وهللاًل(

الصةةةورة الثامنةةةة: ]المبةةةدل منةةةه شةةةبه جملةةةة )ظةةةرف( + البةةةدل شةةةبه جملةةةة 
 .[)ظرف(

     ﴿قددددددددددددددددنل تلددددددددددددددددنلا: 
 

    

  ﴾ (4). 

فدددد )الل( حددد ف تالكادددهلل ال ودددا مو دددي علدددا الفدددتح، ال)ادددال ( ا ددد  )الل( م ودددالا 
العسمددل  وددوه الفتحددل، ال ددال مهددنف، ال)الفوددل( مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل جدد ه 
الك دد ال، ال)كددنل( فلددل مددن   ددنقب مو ددي علددا الفددتح،  الا دد  )كددنل( هددما  م ددتت  

الازًا تقدهللا ه:  ددال، ال)ماقنتدًن(، اود  كددنل م ودالا العسمدل  وددوه الفتحدل، الالجملدل مددل جد

                                      
 .228/ 1الكتنا الف اهلل في الع اا الق آل المجاهلل، الم تجا الهمذا ي، ا ظ   (1)

 .2، 2/ 81 ال ال الللا،  (2)

 .212ن  ك ا  المال الي، ب: ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه ر (3)

 .19، 11/ 19 ال ال ال وا،  (4)
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)كنل( الا مهن الاو  ن في محل  فل او  )الل(، ال)اال ( ظ ف زمدنل م ودالا العسمدل 
 .(1) ووه الفتحل وهللل مل )اال ( األاللا، فال هلل الوهللل شوه جملل ظ ف زمنل

  ﴿ قنل تلنلا:
 

     ﴾(2). 

فدددد )لادددال ( الدددس  حددد ف جددد  مو دددي علدددا الك ددد ال، ال)ادددال ( ا ددد  مجددد ال  ودددنلس  
العسمددل  جدد ه الك دد ال، الالجددن  الالمجدد ال  متللددا ومددن قولدده )مولالثددالل(، ال)عظددا ( وددفل 

عسمددل  وددوه الفتحددل مجدد ال ال العسمددل ج  ددن الك دد ال، ال)اددال ( ظدد ف زمددنل م وددالا ال 
 .(3)وهللل مل )اال ( ال نوقل، فجنو الوهللل شوه جملل ظ ف زمنل

 بدل )بعض من كل(. -2

 الجنو علا الوال  اآلتال:
 .[الصورة األولى: ]المبدل منه )ضمير متصل( + البدل )اسم موصول(

         ﴿قدددددددددنل تلدددددددددنلا: 

     ﴾ (4). 

فد )ال اتكلمالل( )ال( ح ف  في مو ي علدا ال دكالل، ال)اتكلمدالل( فلدل مهدن ج 
م فددالج العسمددل  فلدده ثوددال  ال ددالل؛ أل دده مددل األفلددنل الام ددل، الالاال الجمنعددل هددما  

ل  فدددل فنعدددل، ال)الال( حددد ف حوددد  مو دددي علدددا متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محددد
ال كالل، ال)مدل( ا د  مالودالل ومل دا )الدذي( مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  فدل ودهللل 

 .(5)مل الاال الجمنعل في )اتكلمالل(، فجنو الوهللل ا مًن مالوالالً 
 
 

                                      
 .280/ 2ا ظ  الوانل في ر اا الع اا الق آل، اول األ ون ي،  (1)

 .1، 2/ 92 ال ال المبففال،  (2)

 .1211/ 2 ي، وكفي الع اا الق آل، أوال الوقنو اللا ظ  التوانل  (3)

 .29/ 19 ال ال ال وا،  (4)

 .221/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (5)
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 .[الصورة الثانية: ]المبدل منه )نكرة( + البدل )نكرة(
   ﴿قنل تلنلا: 

 
  ﴾(1). 

فددد )الل( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علدددا الفددتح، ال)للمتقددال( الددس  حدد ف جددد  
مو ي علا الك  ، ال)المتقال( ا   مج ال  ونلس  العسمل ج ه الادنو؛ أل ده جمدل مدذك  

( ا دد  )الل( مددؤا  الف اودد  )الل( مقددهلل ، ال)مفددنزاً ذجددن  الالمجدد ال  متللددا ومحددال ددنل ، ال 
م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، ال)حددهللائا( وددهللل مددل )مفددنزًا( م وددالا العسمددل  وددوه 

 .(2)الفتحل، فجنو الوهللل  ك ال

 .[الصورة الثالثة: ]المبدل منه )شبه جملة ظرف( + البدل )شبه جملة ظرف( 
    ﴿قددنل تلددنلا: 

 
    

 ﴾ (3). 

، ال)الذا( ظدد ف لمددن ا ددتقول مددل حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتحفددد )فددإذا( الفددنو 
الزمدددنل تهدددمل مل دددا الشددد ب مو دددي علدددا ال دددكالل، ال)الذا( مهدددنف، )جدددنو ( )جدددنو( 

الل، الح كددد  فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفدددتح، الالتدددنو للتا ادددم حددد ف مو دددي علدددا ال دددك
ونلك   اللتقنو ال دنك ال، ال)البنمدل( فنعدل م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، الالجملدل مدل 
الفلددل الالفنعدددل فدددي محدددل جدد  مهدددنف اللاددده، ال)ادددال ( ظدد ف م ودددالا العسمدددل  ودددوه 

 .(4)نً الفتحل وهللل مل )الذا(، فجنو الوهللل  شوه جملل ظ ف
    ﴿القاللددددددددددددددددددددددده تلدددددددددددددددددددددددنلا: 

  ...  
 ﴾ (5). 
 

                                      
 .22، 21/ 19 ال ال ال وا،  (1)

 .229/ 10ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (2)

 .22، 22/ 18 ال ال ال نزعن ،  (3)

 .282ا ظ  الانقال  الالم جنل في الع اا الق آل، محمهلل  ال ي ول ون تجي، ب:  (4)

 .2: 1/ 88 ال ال الزلزلل،  (5)
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فددد )االمئددذ( )اددال ( ظدد ف زمددنل م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل وددهللل مددل )الذا(، 
ال)اددال ( مهددنف، ال)الذ( مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل جدد ه الك دد ال، فجددنو الوددهللل شددوه 

 .(1)جملل ظ ف

الصورة الرابعة: ]المبدل منه شبه جملة )جار ومجةرور( + البةدل شةبه جملةة )جةار 
 .[ومجرور( 

      ﴿قددددددددددددددددنل تلددددددددددددددددنلا: 
 

    
 ﴾ (2). 

)مددن(، ال) ددال( هددما  م فوددل فددد )الل( حدد ف  فددي مو ددي علددا ال ددكالل ومل ددا 
مو دددي علدددا الفدددتح فدددي محدددل  فدددل موتدددهللأ، ال)الال( حددد ف حوددد  مو دددي علدددا ال دددكالل، 
ال)ذكددد ( اوددد  م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، الالجملدددل مدددل الموتدددهللأ الالاوددد  ا دددتئ نفال، 

الك ددد ، ال)اللدددنلمال( ا ددد  مجددد ال  ودددنلس   علدددا ال)لللدددنلمال( الدددس  حددد ف جددد  مو دددي
 حددا وجمددل المددذك  ال ددنل ، ال)لمددل( الددس  حدد ف جدد  مو دديالعسمددل جدد ه الاددنو؛ أل دده مل

الك  ، ال)مل( ا د  مالودالل ومل دا  )الدذي( مو دي علدا ال دكالل فدي محدل جد   علا
ونلس ، الالجن  الالمج ال  وهللل مل الجن  الالمج ال  )لللنلمال(، فجدنو الودهللل شدوه جملدل 

 .(3))جن  المج ال (
 بدل )اشتمال(. -3

 اآلتال: الالجنو علا الوال  
 .[األولى: ]المبدل منه )معرف بأل( + البدل )معرف بأل(الصورة 

   ﴿قنل تلنلا: 
 

   ﴾(4). 

                                      
 222/ 1ا ظ  الف اهلل في الع اا الق آل المجاهلل، الم تجا الهمذا ي،  (1)

 .21، 21/ 91 ال ال التكالا ،  (2)

 .228/ 20ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل ول عوهلل ال حا  ونفي،  (3)

 .2، 2/ 92 ال ال الو الي، (4)



214 

 

فدددد )قتدددل( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفدددتح، مو دددي للمجهدددالل، ال)أودددحنا(  نئدددا 
مجدد ال   ال)األاددهللالهلل( مهددنف اللاددهال ددال مهددنف، فنعددل م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، 

العسمددددل جدددد ال الك دددد ال، ال)ال ددددن ( وددددهللل مددددل )األاددددهللالهلل( مجدددد ال  العسمددددل جدددد ه الك دددد ال، 
ال)ذا (  ل  أالوفل لد ) ن ( مج ال ال العسمل ج  ن الك  ال، ال دي مهدنف، ال)الالقدالهلل( 
مهدددنف اللاددده مجددد ال  العسمدددل جددد ه الك ددد ال، فجدددنو ال لددد  علدددا وددداغل )ذا (، فجدددنو 

  .(1)وال( الالوهللل مل فًن )وال( كذلاالموهللل م ه مل فًن )

                                      
 .182/ 2جلف  أحمهلل ال حنل، ا ظ  الع اا الق آل، أوال (1)
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 املبحث الثالث
 اإلضافة   

 
 اإلضافة المحضة. -1
 اإلضافة غير محضة. -2
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 اإلضافة:
ا هددنفل   ددول وددال ا ددمال، علددا تقددهللا  حدد ف الجدد ، تجددا جدد  الثددن ي أوددهللًا، "
قاددن   ال ا قوددل  وددان   ال هددن  الال »، ال«لو دد   اددنت  فهددل»، ال« ددذا كتددنا  التلماددذ» حددال: 

، ا دددما األالل مهدددنفًن، الالثدددن ي مهدددنف اللاددده، فنلمهدددنف «اللادددل الال مدددل المالودددالب 
الالمهددنف اللادده ا ددمنل وا همددن حدد ف جدد  مقددهلل ، العنمددل الجدد  فددي المهددنف اللادده  ددال 

 .(1)"ف ال ح ف الج  المقهلل  علا الوحاحالمهن
هنفل مل ا، فن هنفل المل الال فنئهللتهن  الا هنفل علا ه وال: الهنفل لفظ الاة
 اجلددل اللددا المل ددا مددل حاددم أ هددن تفاددهلل تل اددف المهددنف، أال تاواودده، الت ددما وددد 

، فدددد «ردددس   زادددهلل»)المحهدددل(، أي الانلودددل وكدددالل المل دددا مالافقدددًن للفدددظ،  حدددال قالل دددن: 
اكت دا م ده تل افدًن، الودن  ملد ف ون هدنفل، « زادهلل» ك ال، اللمدن أهدفته اللدا « رس »

ذا أهدددفته اللدددا  كددد ال، اكت دددا تاواودددًن، أمدددن ا  هدددنفل اللفظادددل فنئدددهللتهن  اجلدددل اللدددا الاة
اكت ا م هدن الال اللفظ فقب، فهي التي ال اكت ا م هن المهنف تل افًن الال تاواوًن، 

 ددما   كددذا ددالا التافاددف اللفظددي وحددذف الت ددالال أال ال ددالل الذا كددنل مث ددا، أال جمددل، 
 ونللفظال، الت ما أاهًن ود )را  محهل(؛ أل هدن لا د  الهدنفل انلودل ودنلمل ا المد اهلل
مددددل ا هددددنفل، وددددل  ددددي علددددا تقددددهللا  اال فوددددنل، الاأل ددددمنو التددددي تهددددنف  ددددي: ا دددد  

 .   (2)الفنعل، الا   المفلالل، الالوفل المشوهل

 ضافة المحضة )المعنوية(.إلأوال: ا
 الجنو  علا األ منب الالوال  التنلال:

 .اإلضافة إلى المفرد- أ

 + المضاف إليه )معرفة([. ] المضافالنمط األول: 
                                      

 .201، 202/ 2جنمل الهلل الل الل وال، موبفا ول محمهلل الغساا ي،  (1)

: 201/ 2 م جدددل  دددنوا، جدددنمل الدددهلل الل الل وادددل، مودددبفا الغساا دددي،ا ظددد  . 121، 121/ 2ا ظددد  شددد ح المفودددل، اودددل الددداش،  (2)
208. 
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 : ] المضاف )نكرة( + المضاف إليه )لفظ الجاللة([.الصورة األولى
 .       ﴾ (1)﴿قنل تلنلا: 

فد )فقنل( الفنو ح ف عبف مو دي علدا الفدتح، ال)قدنل( فلدل مدن  مو دي علدا 
)ال دد ( هددما  متوددل مو ددي علددا الفددتح، ال)لهدد ( الددس  حدد ف جدد  مو ددي علددا الفددتح، 

ال كالل في محل ج  ونلس ، الالجن  الالمج ال  متللدا ونلفلدل )قدنل(، ال)  دالل( فنعدل 
م فالج العسمل  فله الهمل الظن  ال، الالجملل ال محل لهن مدل ا عد اا ملبالفدل علدا 
مددن قولهددن، ال)  ددالل( مهددنف، ال)ار( لفددظ الجسلددل مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل جدد ه 

قدددل( مفلدددالل وددده م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل لفلدددل محدددذالف، تقدددهللا ه: الك ددد ال، ال) ن
احددذ الا  نقددل ار، ال) نقددل( مهددنف، ال)ار( لفددظ الجسلددل مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل 
ج ه الك  ال، ال)ال قان ن( الالاال حد ف عبدف مو دي علدا الفدتح، ال) دقان( ا د  ملبدالف 

ال دددال مهدددنف، ال) دددن( علدددا ) نقدددل( م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل المقدددهلل ال للتلدددذ ، 
هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، فجددنو لفددظ الجسلددل 

 .(2)مهنفًن اللاه
 .     ﴾ (3)﴿القالله تلنلا: 

فد )الذا( ظ ف لمن ا تقول مل الزمنل تهمل مل دا الشد ب مو دي علدا ال دكالل 
ه )ف دوح( فدي اآلادل الثنلثدل، ال دال مهدنف، ال)جدنو( فلدل في محدل  ودا متللدا وجالاود

مددددن  مو ددددي علددددا الفددددتح، ال) ودددد ( فنعددددل م فددددالج العسمددددل  فلدددده الهددددمل الظددددن  ال، 
الالجملدددل ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا فدددي محدددل جددد  مهدددنف اللاددده، ال) وددد ( مهدددنف، 
ال)ار( لفدظ الجسلددل مهددنف اللادده مجدد ال  العسمدل جدد ه الك دد ال، ال)الالفددتح( الددالاال حدد ف 

                                      
 .12/ 81 ال ال الشمل،  (1)

 .102ق آل الك ا ، اول انلالاه، ب: ا ظ  الع اا ثسثال  ال ال مل ال (2)

 .1/ 110 ال ال ال و ،  (3)
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مو ددي علددا الفددتح، ال)الفددتح( ا دد  ملبددالف علددا ) ودد ( م فددالج العسمددل  فلدده عبددف 
 . (1)الهمل

 .       ﴾(2)﴿القالله تلنلا: 

ال)اددهللالالل( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده ثوددال  ال ددالل؛ أل دده مددل األفلددنل 
الجمنعدددل هدددما  متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل فنعدددل، الام دددل، الالاال 

الالجملدددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل فدددي محدددل  ودددا حدددنل مدددل )ال دددنل(، ال)فدددي هللادددل( )فدددي( 
حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، ال)هللاددل( ا دد  مجدد ال  وددد )فددي( العسمددل جدد ه الك دد ال، 

سلدل الالجن  الالمج ال  متللدا ونلفلدل فدي )ادهللالالل(، ال)هللادل( مهدنف، ال)ار( لفدظ الج
مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل جدد ه الك دد ال، ال)أفالاجددًن( حددنل مددل الددالاال فددي )اددهللالالل(، 

 .(3)فجنو لفظ الجسلل مهنفًن اللاه
 الصورة الثانية: ] المضاف )نكرة( + المضاف إليه )علمًا([.

 .   ﴾ (4)﴿قنل تلنلا: 

الك دددد ال، ال ددددال مهددددنف، ال)الودددد ا ا (  فددددد )وددددحف( وددددهللل مجدددد ال  العسمددددل جدددد ه
مهنف اللاه مج ال  العسمل جد ه الفتحدل؛ أل ده مم دالج مدل الود ف، ال)المال دا( الدالاال 
حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتح، ال)مال ددا( ا دد  مجدد ال  العسمددل جدد ه الفتحددل المقددهلل ال 

 .(5)للتلذ ،أل ه مم الج مل الو ف للللمال الاللجمل، فجنو المهنف اللاه ا مًن علمنً 
 الثة: ] المضاف + المضاف إليه )معرف بأًل([.الصورة الث
 .        ﴾(6)﴿قنل تلنلا: 

                                      
 .221/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (1)
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فددددد )أل( حدددد ف موددددهلل ي ال وددددا مو ددددي علددددا الفددددتح، ال)اشددددنو( فلددددل مهددددن ج 
مودهلل  فدي محدل جد   م والا ود )أل( العسمل  ووه الفتحل، ال)أل(الالفلدل فدي تاالادل

وونو مقهلل ال، الالجن  الالمج ال  متللا ونلفلل فدي )تشدنوالل(، ال)ار( لفدظ الجسلدل فنعدل 
م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، الالجملدددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل ودددلل المالودددالل الح فدددي 
)أل(، ال) ا( وددددفل للفددددظ الجسلددددل م فالعددددل العسمددددل  فلهددددن الهددددمل، ال ددددال مهددددنف، 

  العسمل ج ه الانو؛ أل ه ملحا وجمدل المدذك  ال دنل ، ال)اللنلمال( مهنف اللاه مج ال 
 .(1)فجنو المهنف اللاه مل فًن ود )أل(

 .     ﴾ (2)﴿القالله تلنلا: 

فد )تل ف( فلل مهن ج م فالج العسمدل  فلده الهدمل الظدن  ال، الالفنعدل هدما  
ه: أ  ، الالجملل مل الفلل الالفنعل في محل  فل اود  ثنلدم لدد )الل( م تت  جالازًا تقهللا  

فددي اآلاددل ال ددنوقل، ال)فددي( حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، ال)الجددال ه ( )الجدداله( ا دد  
مجدددد ال  وددددد )فددددي( العسمددددل جدددد ه الك دددد ال، الالجددددن  الالمجدددد ال  متللددددا ونلفلددددل )تلدددد ف(، 

مهددنف ال)الجدداله( مهددنف، ال) دد ( هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  
اللادده، ال) هدد ال( مفلددالل ودده م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، ال ددال مهددنف، ال)ال لددا ( 

 .(3)مهنف اللاه مج ال  العسمل ج ه الك  ال، فال هلل المهنف اللاه مل فًن )وال( 
 .     ﴾ (4)﴿القالله تلنلا: 

فد )كس( حد ف  هللج الزجد  مو دي علدا ال دكالل، ال)لدال( حد ف شد ب راد  جدنز  
مو دي علدا ال دكالل، ال)تللمدالل( فلدل مهدن ج م فدالج العسمدل  فلده ثودال  ال دالل؛ أل ده 
مل األفلنل الام ل، الالاال الجمنعل هدما  متودل مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  فدل 

                                      
 .291ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب:  (1)
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كفد ك ، الجملدل أ دلالا  فنعل، الجالاا )لال( محذالف تقهللا ه: لال تللمدالل... لد جلت  عدل
الشددددد ب ا دددددتث نئال، ال)علددددد ( مفلدددددالل مبلدددددا م ودددددالا العسمدددددل  ودددددوه الفتحدددددل، ال دددددال 
مهددنف، ال)الاقددال( مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل جدد ه الك دد ال، فجددنو المهددنف اللادده 

 .(1)مل فًن )وال( 

الصةةورة الرابعةةة: ] المضةةاف اسةةم ظةةاهر )نكةةرة( + المضةةاف إليةةه معرفةةة )ضةةمير 
 متصل([.

 .  ﴾ (2)﴿ قنل تلنلا:

فددد )الأمدده( الددالاال حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتح، ال)أ ( ا دد  ملبددالف علددا مددن 
قوله )أااه( مج ال  العسمل جد ه الك د ال، ال)أ ( مهدنف، الالهدنو هدما  متودل مو دي 
علدددا الك ددد  فدددي محدددل جددد  مهدددنف اللاددده، ال)الأواددده( الدددالاال حددد ف عبدددف مو دددي علدددا 

ملبددددالف علددددا )أاادددده( مجدددد ال  العسمددددل جدددد ه الاددددنو؛ أل دددده مددددل الفددددتح، ال)أوددددي( ا دددد  
األ منو ال تل، ال ال مهنف، الالهنو هما  متول مو ي علا ال كالل فدي محدل جد  

 .(3)مهنف اللاه، فجنو المهنف اللاه مل فل هما ًا متوًس 
 .   ﴾ (4)﴿قنل تلنلا: 

عبدددف مو دددي علدددا الفدددتح، ال)أذل( فلدددل مدددن  مو دددي فدددد )الأذ ددد ( الدددالاال حددد ف 
علا الفتح، الالفنعل هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ي، الالتنو للتا ام ح ف مو دي علدا 
ال كالل، الالجملل مل الفلل الالفنعل ال محل لهن مل ا ع اا ملبالفدل علدا مدن قولهدن، 

ال  ودنلس  ا د  مجد   لفدظ الجسلدل ال)ل وهن( الس  حد ف جد  مو دي علدا الك د ، ال) ا(
 لفدددظ الجسلدددل العسمدددل جددد ه الك ددد ال، الالجدددن  الالمجددد ال  متللدددا ونلفلدددل )أذل(، ال) ا(

                                      
 .109ا ظ  الانقال  الالم جنل في الع اا الق آل، محمهلل  ال ي ون تجي، ب:  (1)

 .22/ 90 ال ال عول،  (2)

 .2882/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)
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مهنف، ال) ن( هما  متول مو ي علدا ال دكالل فدي محدل جد  مهدنف اللاده، فجدنو 
 .(1)المهنف اللاه هما ًا متوسً 

الصةةورة الخامسةةة: ] المضةةاف نكةةرة )اسةةم ظةةاهر( + المضةةاف إليةةه )اسةةم 
 موصول([.

 .    ﴾ (2)﴿قنل تلنلا: 

فدددد )مدددل شددد ( )مدددل( حددد ف جددد  مو دددي علدددا ال دددكالل، ال)شددد ( ا ددد  مجددد ال  ودددد 
 )مل( العسمل ج ه الك  ال، الالجن  الالمج ال  متللا ونلفلل )أعالذ(، ال)ش ( مهنف، 
ال)من( ا   مالوالل ومل ا )الدذي( مو دي علدا ال دكالل فدي محدل جد  مهدنف 

ل من  مو ي علا الفتح، الالفنعل هدما  م دتت  جدالازًا تقدهللا ه:  دال، اللاه، ال)الا( فل
الالجملدددددل ال محدددددل لهدددددن مدددددل ا عددددد اا ودددددلل المالودددددالل، فدددددال هلل المهدددددنف اللاددددده ا دددددمًن 

 (3)مالوالالً 
الصةةةورة السادسةةةة: ] المضةةةاف اسةةةم ظةةةاهر + المضةةةاف إليةةةه )اسةةةم ظةةةاهر 

 مضاف إلى ضمير([.
 .    ﴾ (4)﴿قنل تلنلا: 

فددد )الذكددد ( الدددالاال حددد ف عبددف مو دددي علدددا الفدددتح، ال)ذكدد ( فلدددل مدددن  مو دددي 
علدددا الفددددتح، الالفنعددددل هددددما  م ددددتت  جددددالازًا تقدددهللا ه:  ددددال، الالجملددددل ال محددددل لهددددن مددددل 
ا عد اا ملبالفددل علدا مددن قولهدن، ال)ا دد ( مفلددالل وده م وددالا العسمدل  وددوه الفتحددل، 

مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل جدد ه الك دد ال، لفددظ الجسلددل ال ددال مهددنف، ال) ودده( ) ا( 
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ال ددال مهددنف، الالهددنو هددما  متوددل مو ددي علددا الك دد  فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، 
 .(1)فجنو المهنف اللاه ا مًن ظن  ًا مهنفًن اللا هما  

 .     ﴾ (2)﴿قنل تلنلا: 

مو ددي علددا ال ددكالل، ال)اوتغددنو( مفلددالل ألجلدده م وددالا فددد )الال( حدد ف ا ددتث نو 
العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال دددال مهدددنف، ال)الجددده( مهدددنف اللاددده مجددد ال  العسمدددل جددد ه 

مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل  لفددظ الجسلددل الك دد ال، ال)الجدده( مهددنف، ال) ودده( ) ا(
جدد ه الك دد ال، ال ددال مهددنف، الالهددنو هددما  متوددل مو ددي علددا الك دد ال فددي محددل جدد  

 المجددد ال  العسمدددل جددد ه الك ددد  لفدددظ الجسلدددل ألعلدددا( ودددفل لدددد ) ا( مهدددنف اللاددده، ال)ا
 .(3)المقهلل ال للتلذ ، فجنو المهنف اللاه ا مًن ظن  ًا مهنفًن اللا هما 

         ﴿قدددددددددددددددددددددددنل تلدددددددددددددددددددددددنلا: 

 ﴾ (4). 

فلل مهن ج م فالج العسمل  فله الهمل الظن  ال، ال)المسئكل( فنعدل فد )ت زل( 
م فالج العسمل  فله الهمل الظن  ال، الالجملل ا تئ نفال، ال)الال الح( الالاال ح ف عبدف 
مو ي علا الفدتح، ال)الد الح( ا د  ملبد ف م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، ال)فاهدن( جدن  

مو دي علدا الك د ، ال)الذل(  المج ال  متللدا ونلفلدل )ت دزل(، ال)ودإذل( الودنو حد ف جد 
ا دد  مجدد ال  ونلوددنو العسمددل جدد ه الك دد ال، الالجددن  الالمجدد ال  متللددا وددد )ت ددزل(، ال)الذل( 

مهدنف اللاده مجد ال  العسمدل جد ه الك د ال، ال دال  لفدظ الجسلدل مهنف، ال) وهد ( ) ا(
مهنف، ال)  ( هما  متول مو ي علا ال كالل في محل ج  مهدنف اللاده، ال)مدل 

                                      
 .201، 201ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (1)
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د )الذل(، ال)كددل( مهددنف، ال)أمدد ( مهددنف اللادده مجدد ال  كددل( جددن  المجدد ال  متللددا ودد
 .(1)ون هنفل نً العسمل ج ه الك  ال، فجنو المهنف اللاه مل ف

الصةةورة السةةابعة: ] المضةةاف شةةبه جملةةة )ظةةرف( + المضةةاف إليةةه )اسةةم 
 إشارة([.

 .    ﴾ (2)﴿قنل تلنلا: 

، ال)األ  ( مفلددددالل ودددده م وددددالا العسمددددل حدددد ف عبددددففددددد )الاأل  ( الددددالاال 
 وددددوه الفتحددددل لفلددددل محددددذالف تقددددهللا ه: الهللحددددن األ  ، الالجملددددل مددددل الفلددددل المحددددذالف 

، ال)ولدددهلل( ظددد ف زمدددنل م ودددالا العسمدددل ملبالفدددلالفنعلددده ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا 
 وددوه الفتحددل متللددا ونلفلددل )هللحددن(، ال)ولددهلل( مهددنف، ال)ذلددا( )ذا( ا دد  الشددن ال مو ددي 

فدددي محدددل جددد  مهدددنف اللاددده، الالدددس  للولدددهلل حددد ف مو دددي علدددا الك ددد ،  علدددا ال دددكالل
الالكددنف للابددنا حدد ف مو ددي علددا الفددتح، ال)هللحن ددن( )هللحددن( فلددل مددن  مو ددي علددا 
الفددتح المقددهلل  للتلددذ ، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل مددل الفلددل 

مفلددالل  الالفنعددل تف ددا ال، ال) ددن( هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  وددا
 . (3)وه، فجنو المهنف اللاه ا   الشن ال

 النمط الثاني: ] المضاف + المضاف إليه )نكرة([.
 الجنو علا الوال  اآلتال:

 الصورة األولى: ] المضاف اسم ظاهر+ المضاف إليه اسم ظاهر )نكرة([.
 .  ﴾ (4)﴿تلنلا:  هلال الذلا في ق

                                      
 .218/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (1)

 .20/ 18 ال ال ال نزعن ،  (2)

 .221/ 12  م جل  نوا، ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح، (3)

 .12/ 90 ال ال عول،  (4)
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حدد ف جدد  مو ددي علددا الك دد ، ال)أاددهللي( ا دد  مجدد ال  ونلوددنو فددد )وااددهللي( الوددنو 
العسمددددل جدددد ه الك دددد ال المقددددهلل ال للثقددددل، الالجددددن  الالمجدددد ال  متللددددا ومددددن قولدددده )م فالعددددل(، 
ال)أاهللي( مهنف، ال) ف ال( مهنف اللاه مج ال  العسمدل جد ه الك د ال، فجدنو المهدنف 

 .(1)اللاه ا مًن ظن  ًا  ك ال
 .     ﴾ (2)﴿تلنلا:  هلال الذلا في ق

عبددف مو ددي علددا الفددتح، ال)مددل( حدد ف جدد  مو ددي  ففددد )المددل شدد ( الددالاال حدد  
علددا ال ددكالل، ال)شدد ( ا دد  مجدد ال  وددد )مددل( العسمددل جدد ه الك دد ال، الالجددن  الالمجدد ال  
متللددددا ومددددن قولدددده، ال)شدددد ( مهددددنف، ال)رن ددددا( مهددددنف اللادددده مجدددد ال  العسمددددل جدددد ه 

 .(3)مًن ظن  ًا  ك الالك  ال، فجنو المهنف اللاه ا 
 الصورة الثانية: ] المضاف اسم ظاهر + المضاف إليه )نكرة موصوفة([.

 .     ﴾ (4)﴿تلنلا:  هلال الذلا في ق

فدددد )المدددن( الدددالاال حددد ف عبدددف مو دددي علدددا الفدددتح، ال)مدددن( حجنزادددل عنملدددل عمدددل 
ال) دال( هدما  م فودل مو دي علدا الفدتح فدي محدل  )لال( ح ف مو ي علدا ال دكالل،

 فل ا   )من(، ال)وقالل( الونو زائدهللال، )قدالل( اود  )مدن( م ودالا العسمدل  ودوه الفتحدل 
المقدهلل ال م دل مدل ظهال  ددن اشدتغنل المحدل وح كدل حدد ف الجد  الزائدهللال، الالجملدل ملبالفددل 

 ال، علا من قولهن، ال)قالل( مهنف، ال)شابنل( مهنف اللاه مج ال  العسمل ج ه الك د
ال) جددا ( وددفل لددد )شددابنل( مجدد ال ال العسمددل ج  ددن الك دد ال، فجددنو المهددنف اللادده  كدد ال 

 .  (5)مالوالفل
 

                                      
 .2892/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (1)

 .2/ 112 ال ال الفلا،  (2)

 .222ا ظ  الع اا ثسثال  ال ال مل الق آل الك ا ، اول انلالاه، ب:  (3)

 .22/ 91 ال ال التكالا ،  (4)

 .222/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل، الآا الل،  (5)
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 مالزمة اإلضافة للمفرد.
  نا ألفنظ تلز  ا هنفل المل الال للمف هلل قهلل تكالل الزمدل لإلهدنفل كدنلظ الف، 
 حال: )فالا، التح (، الكغا  الظ الف،  حدال: )أي، الولد ، الكدل( ال  دنا ألفدنظ راد  

ل ا هدددددنفل المل الادددددل مدددددل األ دددددمنو، حال: )هللا ، الثدددددالا، الفددددد ل(، الرا  دددددن مدددددل الزمددددد
 .(1)األ منو الم كال ال ممن اهنف في حنل هللالل حنل

 الجنو من اسز  ا هنفل للمف هلل علا الوال  التنلال:
 .    ﴾ (2)﴿قنل تلنلا: : كل -1

عبددف مو ددي علددا الفددتح، ال)كددل( مفلددالل ودده م وددالا  فددد )الكددل( الددالاال حدد ف
العسمل  ودوه الفتحدل لفلدل محدذالف، تقدهللا ه: الأحودا ن كدل شديو، الالجملدل مدل الفلدل 
المحدددذالف الفنعلددده ملبالفدددل علدددا مدددن قولهدددن، ال)كدددل( مهدددنف، ال)شددديو( مهدددنف اللاددده 

 . (3)ا هنفل مسزمل للمف هلل  مج ال  العسمل ج ه الك  ال، فجنو
 .   ﴾ (4)﴿قنل تلنلا: : يوم -2

فددددد )اددددال ( ظدددد ف زمددددنل م وددددالا العسمددددل  وددددوه الفتحددددل، متللددددا ونلفلددددل فددددي 
 .(5))اولال هن(، ال ال مهنف، ال)الهللال( مهنف اللاه مج ال  العسمل ج ه الك  ال

   ﴿قنل تلنلا: :ذو -3
 

   ﴾(6). 
م فددالج العسمددل  فلدده الددالاال؛ أل دده مددل األ ددمنو  للموتددهللأ ) ددال( فددد )ذال( اودد  ثنلددم

ال دتل، ال دال مهددنف، ال)اللد ش( مهددنف اللاده مجدد ال  العسمدل جدد ه الك د ال، ال)مجاددهلل( 
 .(7)او   اول م فالج العسمل  فله الهمل 

                                      
 .129: 122/ 2ا ظ  ش ح المفول، اول الاش،  (1)

 .28/ 19 ال ال ال وا،  (2)

 .19ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (3)

 .12/ 92 ال ال اال فبن ،  (4)

 .221/ 2 ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل، الآا الل، ا ظ  الع اا الق آل الك (5)

 .12، 12/ 92 ال ال الو الي،  (6)

 .289ا ظ  الانقال  الالم جنل في الع اا الق آل، محمهلل  ال ي ون تجي،  (7)
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 .     ﴾ (1)﴿قنل تلنلا: : بين -4

فد )اا ي( فلدل مهدن ج م فدالج العسمدل  فلده الهدمل الظدن  ال، الالفنعدل هدما  
م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا فددي محددل جدد  وددفل لمددن 
قولهددن، ال)مددل وددال( )مددل( حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، ال)وددال( الالجددن  الالمجدد ال  

)ااددد ي(، ال)ودددال( مهدددنف، ال)الودددلا( مهدددنف اللاددده مجددد ال  العسمدددل جددد ه  متللدددا ودددد
الك ددد ال، ال)الالت ائدددا( الدددالاال حددد ف عبدددف، ال)الت ائدددا( ا ددد  ملبدددالف علدددا )الودددلا( 

 .(2)مج ال  العسمل ج ه الك  ال 
 .      ﴾ (3)﴿قنل تلنلا: : عند -5

فددد )ذي( وددفل ثنلثددل لمددن قولهددن مجدد ال ال العسمددل ج  ددن الانو؛أل هددن مددل األ ددمنو 
ذي ال تل، ال)ذي( مهنف، ال)قالال( مهنف اللاه مج ال  العسمل ج ه الك  ال، ال )ع دهلل 

اللدددد ش( ظدددد ف مكددددنل م وددددالا العسمددددل  ودددددوه الفتحددددل، متللددددا وددددد )مكددددال(، ال دددددال 
 .(4)مهنف، ال)الل ش( مهنف اللاه مج ال  العسمل ج ه الك  ال

 .    ﴾ (5)﴿القالله تلنلا: : فوق -6

ال ال متللدددا ،)فدددالقك ( فدددد )فدددالا( ظددد ف مكدددنل م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل
ال)الكددنف(  هددما  متوددل مو ددي علددا الهدد  فددي  ،ونلفلددل فددي )و ا ددن(، ال ددال مهددنف

 .(6)محل ج  مهنف اللاه، الالما  للجمل
 
 

                                      
 .1/ 91 ال ال البن ا،  (1)

 .281  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب: اا ظ  الع اا الق آل الك ا  الم (2)

 .20/ 91 ال ال التكالا ،  (3)

 .222/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (4)

 .12/ 19 ال ال ال وا،  (5)

 .12ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (6)
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 .      ﴾ (1)﴿قنل تلنلا: : وراء -7

فدددد )ال او( ظددد ف مكدددنل م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال دددال متللدددا ونلفلدددل 
)أالتدددي(، ال دددال مهدددنف، ال)ظهددد ه( مهدددنف اللاددده مجددد ال ، ال)ظهددد ( مهدددنف، الالهدددنو 

 .(2)لاههما  متول مو ي علا الك   في محل ج  مهنف ال
 .    ﴾ (3)﴿قنل تلنلا: : مع -8

، ال)الل( حددد ف تالكادددهلل ال ودددا مو دددي حددد ف عبدددف مو دددي علدددا الفدددتحفدددد )فدددإل( 
علا الفتح، ال)مل( ظ ف زمنل م والا العسمل  ودوه الفتحدل متللدا ومحدذالف اود  

جددد ه الك ددد ال، مقدددهلل  لدددد )الل( ال دددال مهدددنف، ال)الل ددد ( مهدددنف اللاددده مجددد ال  العسمدددل 
 .(4)لال)ا  ًا( ا   )الل( مؤا  م والا العسمل  ووه الفتح

        ﴿قدددددددددنل تلدددددددددنلا: : تحةةةةةةةةةت -9

﴾... (5). 

جددزاو  ( موتددهللأ م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال ددال مهددنف، ال)  (هددما  )فددد 
متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، عدد ف الموتددهللأ ون هددنفل، ال 
)ع هلل( ظ ف م ودالا، ال دال مهدنف، ال) وهد ( مهدنف اللاده مجد ال ، ال)ج دن ( اود  

ه جددزاو  ( م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال ددال مهددنف، ال)عددهللل( مهددنف اللادد)الموتددهللأ 
مجددد ال  العسمدددل جددد ه الك ددد ال، ال)تجددد ي( فلدددل مهدددن ج م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل 
المقدددهلل ال للثقدددل، ال)مدددل تحتهدددن( )مدددل( حددد ف جددد  مو دددي علدددا ال دددكالل، ال)تحددد ( ا ددد  
مجدددد ال  وددددد )مددددل( العسمددددل جدددد ه الك دددد ال، الالجددددن  الالمجدددد ال  متللددددا ونلفلددددل )تجدددد ي(، 

                                      
 .10/ 92 ال ال اال شقنا،  (1)

 .2021/ 10 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (2)

 .2/ 82 ال ال الش ح،  (3)

 .211/ 10، محاي الهللال هلل الاش، الوان هالق آل  ا ظ  الع اا (4)

 .9/ 89 ال ال الوا ل،  (5)
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ل جدد  مهددنف ال)تحدد ( مهددنف، ال) ددن( هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محدد
اللاددده، ال)األ هدددن ( فنعددددل م فدددالج العسمددددل  فلددده الهددددمل الظدددن  ال، الالجملددددل مدددل الفلددددل 

 .(1)الالفنعل في محل  وا حنل مل )ج ن ( 

       ﴿قدددددددددددددددددنل تلدددددددددددددددددنلا: : أهةةةةةةةةةةةةةةةةةل -10

     ﴾ (2). 

فد )ل ( ح ف  في الجز  القلا مو ي علا ال كالل، )اكدل( فلدل مهدن ج  دنقب 
مجدزال  وددد )لدد ( العسمدل جزمدده ال ددكالل الدذي حدد ا اللددا الك د  م لددًن اللتقددنو ال ددنك ال، 

ال)كفدد الا( فلددل  ال)الددذال( ا دد  مالوددالل مو ددي علددا الفددتح فددي محددل  فددل ا دد  )اكددل(،
مو ددي علددا الهدد  الالددالاال فنعلدده، الالجملددل وددلل المالوددالل، ال)مددل أ ددل( جدددن    مددن

المجدددد ال  متللددددا ومحدددددذالف حددددنل مددددل الاال الجمنعدددددل، ال)أ ددددل( مهددددنف، ال)الكتدددددنا( 
مهنف اللاه مج ال  ون هنفل العسمل ج ه الك  ال، ال)الالمش كال( الالاال حد ف عبدف 

أ ددل( مجدد ال  العسمددل جدد ه الاددنو؛ مو ددي علددا الفددتح، ال)المش كال(ا دد  ملبددالف علا)
أل دده جمددل مددذك   ددنل ، ال)م فكددال( اودد  )اكددل( م وددالا العسمددل  وددوه الاددنو؛ أل دده 
جمدددل مددددذك   دددنل ، الالجملددددل مدددل )اكددددل( الا ددددمهن الاو  دددن ال محددددل لهدددن مددددل ا عدددد اا 

 .(3)اوتهللائال
 .      ﴾ (4)﴿قنل تلنلا: : مثقال -11

فددد )فمددل( الفددنو حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتح، ال)مددل( ا دد  شدد ب مو ددي علددا 
ال ددكالل فددي محددل  فددل موتددهللأ، ال)المددل( فلددل مهددن ج مجددزال  العسمددل جزمدده ال ددكالل، 
ال دددال فلدددل الشددد ب، الالفنعدددل هدددما  م دددتت  جدددالازًا تقدددهللا ه:  دددال، ال)مثقدددنل( مفلدددالل وددده 

                                      
 .291/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (1)

 .1/ 89 ال ال الوا ل،  (2)

 .210/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عوهلل الهللعنل الآا الل،  (3)

 .1/ 88 ال ال الزلزلل،  (4)
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هددنف، ال)ذ ال( مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، ال ددال م
ج ه الك  ال، ال)اا ًا( تماادز مدل )مثقدنل( م ودالا العسمدل  ودوه الفتحدل، ال)اد ه( فلدل 
مهن ج مجزال  العسمل جزمه حذف ح ف الللل، ال ال جالاا الشد ب، الالفنعدل هدما  
م تت  جدالازًا تقدهللا ه:  دال، الالجملدل ال محدل لهدن مدل ا عد اا جدالاا شد ب راد  مقتد ل 

نو، الالهددنو هددما  متوددل مو ددي علددا الهدد  فددي محددل  وددا مفلددالل ودده، الالجملددل ونلفدد
مددل الشدد ب الالجددالاا فددي محددل  فددل اودد  )مددل(، الالجملددل مددل الموتددهللأ الالاودد  ملبالفددل 

 .(1)علا من قولهن
 اإلضافة إلى الجملة. - ب

ذا، اللمدن، المدذ، الم دذ، الادال ،  من ادسز  ا هدنفل اللدا الجملدل  دال: الذ، الحادم، الاة
 .(2)الوال، الوا منالحال، اللهللا، 

 القهلل ال هلل م هن علا األ منب اآلتال:
 .      ﴾ (3)﴿قنل تلنلا: : إذ -1

فد )الذ( ظ ف زمنل مو ي علدا ال دكالل فدي محدل  ودا متللدا ومدن قولده، ال دال 
المقدهلل  للتلدذ ، الالهدنو هدما  مهنف، ال) نهللاه( ) نهللا( فلل مدن  مو دي علدا الفدتح 

 لفدظ الجسلدل متول مو ي علا اله  في محل  وا مفلدالل وده مقدهلل ، ال) وده( ) ا(
فنعددل مددؤا  م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل فددي محددل جدد  

مهددنف، الالهددنو هددما  متوددل مو ددي علددا الهدد   لفددظ الجسلددل مهددنف اللادده، ال) ا(
 .(4)في محل ج  مهنف اللاه

 

                                      
 .122ا ظ  الع اا ثسثال  ال ال مل الق آل الك ا ، اول انلالاه، ب:  (1)

 المن ولهلل ن. 22/ 2ا ظ  ش ح اول عقال، اول عقال،  (2)

 .11/ 18 ال ال ال نزعن ،  (3)

 .228/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (4)
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 .     ﴾ (1)﴿قنل تلنلا: : يوم -2

فدددد )ادددال ( ظددد ف زمدددنل م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل ودددهللل، ال دددال مهدددنف، 
ال)اف ( فلل مهن ج م فالج العسمل  فله الهمل، ال)الم و( فنعل م فالج العسمدل  فلده 

مهددنف اللادده، ال)مددل أاادده( )مددل( الهددمل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل فددي محددل جدد  
ح ف ج  مو ي علا ال كالل، ال)أاي( ا   مج ال  ودد )مدل( العسمدل جد ه الادنو؛ أل ده 
مل األ منو ال دتل، الالجدن  الالمجد ال  متللدا ونلفلدل )افد (، ال)أادي( مهدنف، الالهدنو 
هددما  متوددل مو ددي علددا الك دد  فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، فجددنو المهددنف اللادده 

 .(2)جملل
 .    ﴾ (3)﴿نلا: قنل تل: إذا -3

ذا( الدالاال حد ف عبدف مو دي علدا الفدتح، ال)الذا( ظد ف زمدنل لمدن ا دتقول  فد )الاة
مددل الزمددنل تهددمل مل ددا الشدد ب مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  وددا متللددا وجالاودده 

الالاال الجمنعددل  )اتغددنمزالل(، ال)الذا( مهددنف، ال)مدد الا( فلددل مددن  مو ددي علددا الهدد ،
هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل 
فددددي محددددل جدددد  مهددددنف اللادددده، ال)وهدددد ( جددددن  المجدددد ال  متللددددا ونلفلددددل فددددي )مدددد الا(، 
ال)اتغددنمزالل( فلددل مهددن ج م فددالج العسمدددل  فلدده ثوددال  ال ددالل، الالاال الجمنعددل فنعدددل، 

راد  جددنز ، الجملدل أ ددلالا )الذا( فددي  الالجملدل ال محددل لهدن مددل ا عد اا جددالاا الشدد ب
 .(4)محل  وا ملبالفل علا من قولهن

  

                                      
 .22/ 90 ال ال عول،  (1)

 .220/ 20ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل، محمالهلل ول عوهلل ال حا  ونفي،  (2)

 .20/ 92 ال ال المبففال،  (3)

 .12ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  (4)
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 اإلضافة غير المحضة )اللفظية(. :ثانياً 
 الال هلل  ا هنفل را  المحهل علا األ منب التنلال: 

 النمط األول: ] المضاف )اسم مشتق( + المضاف إليه[.

 متصل([.الصورة األولى: ] المضاف )اسم فاعل( + المضاف إليه )ضمير 
 .    ﴾ (1)﴿قنل تلنلا: 

فددد )الل( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا الفددتح، ال)شددن ئا( )شددن ،( ا دد  )الل( 
م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال دددال مهدددنف، الالكدددنف هدددما  متودددل مو دددي علدددا 

تح ال محدل لهدن الفتح في محل ج  مهنف اللاده، ال) دال( هدما  فودل مو دي علدا الفد
مددل ا عدد اا، ال)األوتدد ( اودد  )الل( م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، الالجملددل مددل )الل( 

 .(2)الا مهن الاو  ن ال محل لهن مل ا ع اا ا تئ نفال

الةنمط الثةاني: ] المضةةاف )اسةم مةةبهم مةالزم اإلضةافة اللفظيةةة للمفةرد( + المضةةاف 
 إليه[.

 يه )اسم ظاهر([.الصورة األولى: ] المضاف )غير( + المضاف إل
         ﴿قدددددددددددددددددددنل تلدددددددددددددددددددنلا: 

 ﴾ (3). 

فدددد )لهددد ( جدددن  المجددد ال  متللدددا ومحدددذالف اوددد  مقدددهلل ، ال)أجددد ( موتدددهللأ مدددؤا  
ال)رادددد ( وددددفل أال  لدددد  م فالعددددل م فددددالج العسمددددل  فلدددده الهددددمل، الالجملددددل ا ددددتئ نفال، 

                                      
 .2/ 109 ال ال الكالث ،  (1)

 .210ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب:  (2)

 .22/ 92 ال ال اال شقنا،  (3)
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العسمددل  فلهددن الهددمل، ال ددي مهددنف، ال)مم ددالل( مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل جدد ه 
 .(1)الك  ال

 الصورة الثانية: ] المضاف )مثل( + المضاف إليه )اسم ظاهر([.
 .      ﴾ (2)﴿قنل تلنلا: 

ا دد  مالوددالل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  وددفل ثن اددل لددد )ال  (  فددد )التددي(
التي قولهن، ال)ل (  ح ف  في الجز  القلا مو ي علا ال دكالل، ال)ا الدا( فلدل مهدن ج 
مجددزال  ودددد )لدد ( العسمدددل جزمدده ال دددكالل، ال دددال مو ددي للمجهدددالل، ال)مثلهددن(  نئدددا فنعدددل 

 محدددل لهدددن مددددل الهددددمل، الالجملدددل مدددل الفلدددل ال نئددددا الفنعدددل ال  فلددده م فدددالج العسمدددل
ا ع اا ولل المالوالل، ال)مثل( مهنف، الالهنو هما  متودل مو دي علدا ال دكالل 

 .(3)في محل ج  مهنف اللاه، )في الوسهلل( جن  المج ال  متللا وفلل )االا(

 النمط الثالث: ]المضاف )مخففًا لفظيًا( + المضاف إليه[.
 متصل([.الصورة األولى: ]المضاف )مثنى( + المضاف إليه )ضمير 

         ﴿قدددنل تلدددنلا: 

     ﴾ (4). 

 دي علدا الفتح،الالتدنو للتا ادم حد ف مو دي علدا فد )قهللم ( )قهلل ( فلل من  مو
ال ددكالل، ال)اددهللاه( )اددهللا( فنعددل م فددالج العسمددل  فلدده األلددف؛ أل دده مث ددا، حددذف   ال دده 
لإلهدددنفل، الالجملدددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا ودددلل المالودددالل، 

                                      
 .222/ 2ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل، الآا الل،  (1)

 .9/ 98 ال ال الفج ،  (2)

  .228، 229/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح،  (3)
 .20/ 19 ال ال ال وا،  (4)
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ال)اهللا( مهنف، الالهدنو هدما  متودل مو دي علدا الهد  فدي محدل جد  مهدنف اللاده، 
 .(1)هنف مث ا حذف   ال ه لإلهنفل الالمهنف اللاه هما ًا متوسً فجنو الم

 الصورة الثانية: ]المضاف )مثنى( + المضاف إليه )اسم ظاهر([.
 .     ﴾ (2)﴿قنل تلنلا: 

فدددد )توددد ( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفدددتح، ال)ادددهللا( فنعدددل م فدددالج العسمدددل  فلددده 
أل ده مث دا حددذف   ال ده لإلهدنفل، الالجملدل ال محددل لهدن مدل ا عد اا اوتهللائاددل،  األلدف؛

ال)اددهللا( مهددنف، ال)أوددي( مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل جدد ه الاددنو؛ أل دده مددل األ ددمنو 
ال ددددتل، ال ددددال مهددددنف، ال)لهددددا( مهددددنف اللادددده مجدددد ال  العسمددددل جدددد ه الك دددد ال، فجددددنو 

 .(3)المهنف مث ا  الالمهنف اللاه ا مًن ظن  اً 

                                      
 .292هلل الباا ا و ا ا ، ب: ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محم (1)

 .1/ 111 ال ال الم هلل،  (2)

 .221ا ظ  الع اا ثسثال  ال ال مل الق آل الك ا ، اول انلالاه،  (3)



 

 
 

 
 

 الفصل اخلامس
 مواقع اجلملة اخلربية

 
 

 سمية.المبحث األول: مواقع الجملة اال
 مواقع الجملة االسمية البسيطة.  -1

 مواقع الجملة االسمية الموسعة.  -2

 حث الثاني: مواقع الجملة الفعلية.المب

الةواردة فةي المبحث الثالث: دراسة حصرية ألنماط وصور الجملة الخبريةة 
 )جزء عم(.
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 مواقع الجملة الخبرية.
تقل الجملل الاو ال واق نمهن أحان ن: او ًا، أال حناًل، أال مفلدالاًل وده، أال مهدنفًن اللاده، أال 

 .(1)أال ملبالفل، أال وهللالً جالاوًن للش ب، أال وفل، 

 أواًل: مواقع الجملة االسمية.
 مواقع الجملة االسمية البسيطة. - أ

 القل  الجملل اال مال الو ابل علا الوال  اآلتال: 
 وقوع الجملة االسمية البسيطة )خبرًا لمبتدأ(. -1

   ﴿: لدددددددددددددددددددنلا:الذلدددددددددددددددددددا فدددددددددددددددددددي قاللددددددددددددددددددده ت
 

  

 ﴾ (2). 

( موتدددهللأ م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، ال)االمئدددذ( )ادددال ( ظددد ف زمدددنل  فدددد )قلدددالا 
م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، ال ددال مهددنف، ال)الذ( مهددنف اللادده، ال)الاجفددل( وددفل 
م فالعدل العسمددل  فلهددن الهددمل، ال)أووددن  ن( موتددهللأ م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال ددال 

مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل جددد  مهدددنف اللاددده، مهدددنف، ال) دددن( هدددما  متودددل 
ال)انشددددلل( اودددد  الموتددددهللأ الثددددن ي م فددددالج العسمددددل  فلدددده الهددددمل، الالجملددددل مددددل الموتددددهللأ 
الالاودددد  فددددي محددددل  فددددل اودددد  الموتددددهللأ األالل )قلددددالا(، فالقلدددد  الجملددددل اال ددددمال اودددد ًا 

 .(3)لموتهللأ
 .    ﴾ (4)﴿القالله تلنلا: 

فدددد )الالجددداله( الدددالاال حددد ف عبدددف، )الجددداله( موتدددهللأ م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، 
ال)االمئدددذ( )ادددال ( ظددد ف زمدددنل م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال دددال مهدددنف، ال)الذ( 

                                      
 .136ا ظ  مغ ي اللواا عل كتا األعن اا، اول  شن  األ ون ي، ب: (1)
 .9، 8/ 39 ال ال ال نزعن ، (2)
 .363/ 12، ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الوان ه، محي الهللال هلل الاش(3)
 .39/ 82 ال ال عول، (4)
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مهددنف اللادده، ال)علاهددن( )علددا( حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، ال) ن(هددما  متوددل 
)رودد ال(، ال)رودد ال( موتددهللأ مددؤا   مو ددي علددا ال ددكالل متللددا ومحددذالف اودد  مقددهلل  للموتددهللأ

م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، الالجملددل اال ددمال مددل الموتددهللأ المددؤا  الالاودد  المقددهلل  فددي 
 .(1)محل  فل او  الموتهللأ األالل )الجاله(، فجنو  الجملل اال مال او ًا لموتهللأ

 وقوع الجملة االسمية البسيطة )حااًل(. -2

    ﴿الذلا في قالله تلنلا: 
 

  ﴾(2). 

فددد )ال ددال( الددالاال للحددنل حدد ف مو ددي علددا الفددتح، ال) ددال( هددما  م فوددل مو ددي 
علا الفتح فدي محدل  فدل موتدهللأ، ال)ااشدا( فلدل مهدن ج م فدالج العسمدل  فلده الهدمل 
لددل المقددهلل ال م ددل مددل ظهال  ددن التلددذ ، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجم

مل الفلل الالفنعل في محل  فل او  للموتهللأ، الالجملل اال دمال مدل الموتدهللأ الالاود  فدي 
 .(3)محل  وا حنل مل فنعل )ا لا(، فالقل  الجملل اال مال مالقل الحنل

 .   ﴾ (4)﴿القالله تلنلا: 

الفددددتح، ال)اآلادددد ال( موتددددهللأ م فددددالج فدددد )الاآلادددد ال( الددددالاال للحددددنل حدددد ف مو ددددي علددددا 
العسمل  فله الهمل، ال)اا ( او  م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، الالجملدل مدل الموتدهللأ 

 .(5)الالاو  في محل  وا حنل، فالقل  الجملل اال مال حنالً 
 وقوع الجملة االسمية البسيطة )مقول القول(. -3

 .     ﴾(6)﴿الذلا في قالله تلنلا: 

                                      
 .422/ 3ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل،  (1)
 .9، 8/ 82 ال ال عول،  (2)
 .336/ 12ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الوان ه، محي الهللال هلل الاش،  (3)
 .13/ 83 ال ال األعلا،  (4)
 .622 ال ي ون تجي، ب: ا ظ  الانقال  الالم جنل في الع اا الق آل، محمهلل  (5)
 .12/ 39 ال ال ال نزعن ،  (6)
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فدد )قدنلالا( فلدل مدن  مو دي علدا ال دكالل، الالاال الجمنعدل هدما  متودل مو دي 
علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل فنعدددل، ال)تلدددا( )تدددي( ا ددد  الشدددن ال مو دددي علدددا ال دددكالل 
الظن   علا الانو المحذالفل اللتقنو ال نك ال فدي محدل  فدل موتدهللأ، الالدس  للولدهلل حد ف 

جدالاا مو دي  ح ف ابنا مو ي علا الفتح، ال)الذا(ح ف مو ي علا ال كالل، الالكنف
مددل ا عدد اا، ال)كدد ال( اودد  م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل،  علددا ال ددكالل ال محددل لدده

الالجملددل مددل الموتددهللأ الالاودد  فددي محددل  وددا مقددالل القددالل، ال)ان دد ال( وددفل م وددالول 
 .(1)العسمل  ووهن الفتحل، فالق  الجملل اال مال الو ابل )مقالل القالل(

 .       ﴾(2)﴿القالله تلنلا: 

فددد )قددنل( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالزًا تقددهللا ه: 
 دددال، ال)أ دددنبا ( اوددد  م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل لموتدددهللأ محدددذالف تقدددهللا ه: ) دددي(، 
الالجملددددل مددددل الموتددددهللأ الالاودددد  فددددي محددددل  وددددا مقددددالل القددددالل ال)أ ددددنبا ( مهددددنف، 

  لددال)األاللددال( مهددنف اللادده مجدد ال  العسمددل جدد ه الاددنو؛ أل دده جمددل مددذك   ددنل ، فالق
 .(3)الجملل اال مال )مقالل القالل(

 وقوع الجملة االسمية البسيطة )مضاف إليه(.-4

 .    ﴾ (4)﴿الذلا في قالله تلنلا: 

فدددددد )الذ( ظددددد ف زمدددددنل مو دددددي علدددددا ال دددددكالل، ال)الذ( مهدددددنف، ال) ددددد ( هدددددما  
م فول مو ي علا ال كالل في محدل  فدل موتدهللأ، ال)علاهدن( )علدا( حد ف جد ، ال) دن( 
هما  متول مو دي علدا ال دكالل فدي محدل جد  ودد )علدا(، الالجدن  الالمجد ال  متللدا 

 فلدده الهددمل، الالجملددل اال ددمال مددل الموتددهللأ وددد )قلددالهلل(، ال)قلددالهلل( اودد  م فددالج العسمددل 

                                      
 .43ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب: (1)
 .13/ 83 ال ال المبففال، (2)
 .1221/ 12 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ، (3)
 .6/ 81 ال ال الو الي، (4)
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  الجملدددل اال دددمال مجددد ال ال وإهدددنفل )الذ( والالاوددد  فدددي محدددل جددد  مهدددنف اللاددده، فجدددن
 .(1)اللاهن

 االسمية البسيطة )جوابًا لشرط غير جازم(.الجملة وقوع  -5

 .   ﴾ (2)﴿الذلا في قالله تلنلا: 

اقلددل فددي جددالاا شدد ب مقددهلل  حدد ف مو ددي علددا الفددتح، )أي الذا فددد )فددإذا( الفددنو ال 
( حدددد ف اددددهللل علددددا المفنجدددداال مو ددددي علددددا ا فددددخ فددددي الوددددال  فددددإذا  دددد  ونل ددددن  ال(، )الذ

ال ددددددكالل،  ال) دددددد ( هددددددما  م فوددددددل مو ددددددي علددددددا ال ددددددكالل فددددددي محددددددل  فددددددل موتددددددهللأ، 
ال)ونل دددن  ال( الودددنو حددد ف جددد ، ال)ال دددن  ال( ا ددد  مجددد ال  ونلودددنو العسمدددل جددد ه الك ددد ال، 

  الالمج ال  متللا ومحذالف اود ، الالجملدل اال دمال مدل الموتدهللأ الالاود  ال محدل الالجن
  الجملددل اال ددمال الاقلددل فددي جددالاا ولهددن مددل ا عدد اا، جددالاا شدد ب رادد  جددنز ، فجددن

 .(3)ش ب را  جنز 
         ﴿القاللددددددددددددددددددددده تلدددددددددددددددددددددنلا: 

﴾(4). 

 أمددن( حدد ف شدد ب التفوددال، الهلللاددل كال ددهفددد )فامددن( الفددنو ا ددتئ نفال تف الاددل، ال)
مدددل  مو دددي علدددا ال دددكالل ال محدددل لددده ونلفدددنو، ال دددال حددد ف حددد ف شددد ب ا تودددنب جالاوددده

ا عددد اا، ال)مدددل( ا ددد  مالودددالل ومل دددا )الدددذي( مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل 
لفددددتح، الالتددددنو للتا اددددم، ال)مالازا دددده( موتددددهللأ، ال)ثقلدددد ( )ثقددددل( فلددددل مددددن  مو ددددي علددددا ا

)مالازال( فنعل م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل ال محدل لهدن 
مددل ا عدد اا وددلل المالوددالل، ال)مددالازال( مهددنف، الالهددنو هددما  متوددل فددي محددل 

                                      
 .292/ 32محمالهلل ونفي،  ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل، (1)
 .14/ 39 ال ال ال نزعن ،  (2)
 .229/ 32 م جل  نوا، ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل، محمالهلل ونفي، (3)
 .6، 1/ 121 ال ال القن عل،  (4)
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علدا الفدتح ال  ج  مهنف اللاده، ال)فهدال( الفدنو هللاالدل علدا جدالاا الشد ب حد ف مو دي
 اا، ) ددال( هددما  م فوددل مو ددي علددا الفددتح فددي محددل  فددل موتددهللأ مددل ا عدد محددل لدده

ثددنل، ال)فددي عاشددل( )فددي( حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، ال)عاشددل( ا دد  مجدد ال  وددد 
)فدددي( العسمدددل جددد ه الك ددد ال، الالجددد  الالمجددد ال  متللدددا ومحدددذالف اوددد  الموتدددهللأ ) دددال(، 

الالجملدل مدل الالجملل مل الموتهللأ الثن ي الاو ه فدي محدل  فدل اود  الموتدهللأ األالل )مدل(، 
الموتهللأ األالل الاو ه ال محل لهن مل ا عد اا فدي محدل جدز  )جدالاا الشد ب(، فجدنو  

 .(1)الجملل اال مال الاقلل في جالاا ش ب را  جنز 

 (.  «نعتاً »أولة االسمية البسيطة )صفة جموقوع ال 6-

           ﴿: الذلددددا فددددي قاللدددده تلددددنلا

     ﴾ (2). 

فددد )فاهددن( )فددي( حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، ال) ددن( هددما  متوددل مو ددي 
علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  وددد )في(،الالجددن  الالمجدد ال  متللددا ومحددذالف اودد  مقددهلل ، 

م فددددالج العسمددددل  فلدددده الهددددمل، الالجملددددل اال ددددمال مددددل الموتددددهللأ ال)عددددال( موتددددهللأ مددددؤا  
المؤا  الالاو  في محل جد  ودفل ثنلثدل لدد )ج دل(، ال)جن ادل( ودفل لدد )عدال( م فالعدل 

 .ل مل الموتهللأ الالاو  وفلالعسمل  فلهن الهمل، فجنو  الجملل اال ما
الكددذلا: )فاهددن( )فددي( حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، ال) ددن( هددما  متوددل 

ال ددكالل فددي محددل جدد  وددد )فددي(، الالجددن  الالمجدد ال  متللددا ومحددذالف اودد   مو ددي علددا
مقهلل ، ال)   ( موتهللأ مؤا  م فالج العسمل  فله الهدمل، الالجملدل اال دمال مدل الموتدهللأ 
المدددؤا  الالاوددد  فدددي محدددل جددد  ودددفل  اولدددل لدددد )ج دددل(، ال)م فالعدددل( ودددفل لدددد ) ددد  ( 

 .(3)موتهللأ الالاو  وفلل مل الم فالعل العسمل  فلهن الهمل، فجنو  الجملل اال ما
                                      

 .498، 493/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح، (1)
 .13: 12 /88 ال ال الغنشال، (2)
 .1443/ 4مل مشكل الع اا الق آل، أحمهلل الا اب،  اا ظ  المجتو(3)



281 

 

      ﴿ القاللدددددددددددددددده تلددددددددددددددددنلا:
 

   

 ﴾ (1). 

فددد )فاهددن( )فددي( حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، ال) ددن( هددما  متوددل مو ددي 
لددا ومحددذالف اودد  مقددهلل ، علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  وددد )فددي(، الالجددن  الالمجدد ال  متل

ال)كتددددا( موتددددهللأ مددددؤا  م فددددالج العسمددددل  فلدددده الهددددمل، الالجملددددل اال ددددمال مددددل الموتددددهللأ 
المدددؤا  الالاوددد  فدددي محدددل  ودددا ودددفل ثن ادددل لدددد )ودددحفًن(، ال)قامدددل( ودددفل لدددد )كتدددا( 

 .(2)ل مل الموتهللأ الالاو  وفلم فالعل العسمل  فلهن الهمل، فجنو  الجملل اال ما

 لبسيطة )معطوفة(.وقوع الجملة االسمية ا 7-

      ﴿ :الذلددا فددي قاللدده تلددنلا


 

   ﴾ (3). 

العسمدل فد )المزاجه( الالاال ح ف عبف مو ي علدا الفدتح، )مدزاي( موتدهللأ م فدالج 
 فلدده الهددمل، ال ددال مهددنف، الالهددنو هددما  متوددل مو ددي علددا الهدد  فددي محددل جدد  
مهدددنف اللاددده، ال)مدددل ت ددد ا ( )مدددل( حددد ف جددد  مو دددي علدددا ال دددكالل، ال)ت ددد ا ( ا ددد  
مجدددد ال  وددددد )مددددل( العسمددددل جدددد ه الك دددد ال، الالجددددن  الالمجدددد ال  متللددددا ومحددددذالف اودددد ، 

تنمده م دا(، فالقلد  الالجملل مل الموتهللأ الالاو  في محدل جد  ملبالفدل علدا جملدل )ا
 .(4)الجملل اال مال الو ابل ملبالفل

    ﴿ القالله تلنلا:
 

   ﴾(5). 

                                      
 . 3، 2/ 98 ال ال الوا ل، (1)
 .69/ 11ا ظ  الهلل  الموالل في علال  الكتنا المك الل، أوال اللونل شهنا الهللال، (2)
 .23، 26/ 83 ال ال المبففال، (3)
 .231/ 32ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل الونفي، (4)
 .14، 13/ 81 ال الو الي،  ال (5)
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فددد )ال ددال( الددالاال حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتح، ال) ددال( هددما  م فوددل مو ددي 
ال)الغفال ( او  م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، الالجملدل علا الفتح في محل  فل موتهللأ، 

مل الموتهللأ الالاود  فدي محدل  فدل ملبالفدل علدا جملدل )ال ده  دال اودهللي الالادهلل(، فجدنو  
 .(1)الجملل اال مال الو ابل ملبالفل

 ع الجملة االسمية البسيطة )صلة الموصول(.وقو  8-

   ﴿ :الذلددددددددددددددددددا فددددددددددددددددددي قاللدددددددددددددددددده تلددددددددددددددددددنلا
 

    

 ﴾ (2). 

فدددد )الدددذي( ا ددد  مالودددالل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل جددد  ودددفل لدددد )ال ودددا(، 
ال) دد ( هددما  م فوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل موتددهللأ، ال)فادده( )فددي( حدد ف 
وددد جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، الالهددنو هددما  متوددل مو ددي علددا الك دد  فددي محددل جدد  

)في(،الالجدددن  الالمجددد ال  متللدددا ون ددد  الفنعدددل )ماتلفدددالل(، ال)ماتلفدددالل( اوددد  م فدددالج 
العسمددل  فلدده الددالاال؛ أل دده جمددل مددذك   ددنل ، الالجملددل مددل الموتددهللأ الالاودد  ال محددل لهددن 

 .(3)مل ا ع اا ولل المالوالل، فجنو  الجملل اال مال ولل المالوالل
         ﴿ القاللددددده تلدددددنلا:

 

          ﴾ (4). 

فددد )الدددذي( ا ددد  مالودددالل مو دددي علدددا ال ددكالل فدددي محدددل جددد  ودددفل ثنلثدددل لددددفظ 
)ار(، ال)لدده( الددس  حدد ف جدد  مو ددي علددا الفددتح، الالهددنو هددما  متوددل مو ددي الجسلددل 

علددددا الهدددد  فددددي محددددل جدددد  ونلس ،الالجددددن  الالمجدددد ال  متللددددا ومحددددذالف اودددد  مقددددهلل ، 

                                      
 .93ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب: (1)
 .3، 2/ 38 ال ال ال وا، (2)
 .4941/ 12 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ، (3)
 .9، 8/ 81 ال ال الو الي، (4)
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ال)ملا( اود  م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، الالجملدل اال دمال مدل الموتدهللأ الالاود  ودلل 
 .(1)المالوالل، فجنو  الجملل اال مال ولل المالوالل

 الجملة االسمية البسيطة )ابتدائية(. وقوع-9

 .  ﴾(2)﴿: الذلا في قالله تلنلا

فدددد )الادددل( موتدددهللأ م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، ال)للمبففدددال( الدددس  حددد ف جددد  
مو ددي علددا الك دد ، ال)المبففددال( ا دد  مجدد ال  وددنلس  العسمددل جدد ه الاددنو؛ أل دده جمدددل 

 ال  متللددا ومحددذالف اودد ، الالجملددل مددل الموتددهللأ الالاودد  ال مددذك   ددنل ، الالجددن  الالمجدد
 .(3)محل لهن مل ا ع اا اوتهللائال، فالقل  الجملل اال مال اوتهللائال

 .   ﴾(4)﴿ القالله تلنلا:

فددد )القن عددل( موتددهللأ أالل م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، ال)مددن القن عددل( )مددن( ا دد  
مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل موتددهللأ ثددنل، ال)القن عددل( اودد  الموتددهللأ الثددن ي  ا ددتفهن 

م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، الالجملددل مددل الموتددهللأ الثددن ي الاودد ه فددي محددل  فددل اودد  
الموتدددهللأ األالل، الالجملدددل مدددل الموتدددهللأ األالل الاوددد ه ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا اوتهللائادددل، 

 .(5)فجنو  الجملل اال مال اوتهللائال 

 وقوع الجملة االسمية البسيطة )اعتراضية(.-10
 .    ﴾ (6)﴿: الذلا في قالله تلنلا

)الأ  ( الالاال اعت اهدال حد ف مو دي علدا الفدتح، )أ د ( هدما  م فودل مو دي 
علددا الفددتح فددي محددل  فددل موتددهللأ، ال)حددل( اودد  م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل، الالجملددل 

                                      
 .92ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب: (1)
 .1/ 83 ال ال المبففال، (2)
 .263/ 32ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل، محمالهلل ونفي، (3)
 .1/ 121 ال ال القن عل، (4)
 .461/ 3ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل، (5)
 .2/ 92 ال ال الولهلل، (6)
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مدددل الموتدددهللأ الالاوددد  ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا اعت اهدددال، فالقلددد  الجملدددل اال دددمال 
 (1)اعت اهال 

 فاعل(.وقعت الجملة االسمية البسيطة )نائب -11

 .       ﴾ (2)﴿ :الذلا في قالله تلنلا

فد )ث  اقنل( )ث ( ح ف عبف مو دي علدا الفدتح، ال)اقدنل( فلدل مهدن ج م فدالج 
العسمدددل  فلددده الهدددمل، ال دددال مو دددي للمجهدددالل، ال) دددذا( ) دددن( حددد ف ت واددده مو دددي علدددا 

ال)ذا( ا ددد  الشدددن ال مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل موتدددهللأ، ال)الدددذي( ا ددد   ال دددكالل،
مالوالل مو ي علا ال كالل في محل  فل او ، الالجملل مل الموتدهللأ الالاود  فدي محدل 

 .(3) فل  نئا فنعل للفلل )اقنل(، فجنو  الجملل اال مال  نئا فنعل

 وقعت الجملة االسمية البسيطة )خبرًا لحرف ناسخ(.-12

       ﴿: اللدده تلددنلاالذلددا فددي ق

       ﴾ (4). 

 دد  مالوددالل مو ددي فددد )الل( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا الفددتح، ال)الددذال( ا
علددا الفددتح فددي محددل  وددا ا دد  )الل(، ال)آم ددالا( فلددل مددن  مو ددي علددا الهدد ، الالاال 
الجمنعل هما  متول مو ي علا ال دكالل فدي محدل  فدل فنعدل الالجملدل ال محدل لهدن 
مددل ا عددد اا ودددلل المالوددالل، ال)العملدددالا( الدددالاال حددد ف عبددف، )عملدددالا( فلدددل مدددن  

ل مدل الفلدل الالفنعدل ملبالفدل علدا مدن مو ي علا الهد ، الالاال الجمنعدل فنعدل، الالجملد
قولهددن ال محددل لهددن مددل ا عدد اا، ال)الودددنلحن ( مفلددالل ودده م وددالا العسمددل  ودددوه 
الك دد ال؛ أل دده جمددل مؤ ددم  ددنل ، ال)لهدد ( الددس  حدد ف جدد  مو ددي علددا الفددتح، ال) دد ( 

                                      
 .194ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، (1)
 .13 /83 ال ال المبففال، (2)
 .232/ 32الجهللالل في الع اا الق آل، محمالهلل ونفي، ا ظ  (3)
 .11 /81 ال ال الو الي، (4)
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هدددما  متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل جددد  ودددنلس ، الالجدددن  الالمجددد ال  متللدددا 
ج ن ( موتهللأ مؤا  م فالج العسمدل  فلده الهدمل، الالجملدل مدل ومحذالف او  مقهلل ، ال)

  الجملدل اال دمال اود ًا للحد ف لدالموتهللأ المؤا  الالاو  في محل  فدل اود  )الل(، فالق
 .(1)ال ن خ )الل(

 مواقع الجملة االسمية الموسعة. - ب

   الجملل اال مال المال لل علا الوال  اآلتال:لالق
 لمبتدأ(.وقوع الجملة االسمية الموسعة )خبر  -1

         ﴿: الذلددددا فددددي قاللدددده تلددددنلا

             ﴾(2). 

)الجداله ( موتدهللأ م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، الجدنو  كد ال، ال)ادال ( ظد ف زمدنل فد 
( مهددنف اللادده، ال)انشددلل ( اوددد  ذم وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، ال ددال مهددنف، )ال

أالل م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، ال)عنملدددل ( اوددد  ثدددنل للموتدددهللأ م فدددالج العسمدددل  فلددده 
لدده الهدمل، ال)توددلا( فلددل الهدمل الظددن  ال، ال) نودول ( اودد  ثنلدم للموتددهللأ العسمدل  ف

مهددن ج م فدددالج العسمددل  فلددده الهددمل، الالفنعدددل هددما  م دددتت  جددالازا تقدددهللا ه: ) دددي(، 
( مفلدددالل وددده اً الالجملدددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل فدددي محدددل  فدددل اوددد   اودددل لدددد )الجددداله(، ال) دددن  

م ودددالا، ال)حنمادددل( ودددفل م ودددالول، ال)ت دددقا( فلدددل مهدددن ج م فدددالج العسمدددل  فلددده 
للمجهددالل، ال نئددا الفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:   ، مو دديذالهددمل المقددهلل ال للتلدد

) دددي(، الالجملدددل  الفللادددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل فدددي محدددل  فدددل اوددد  ادددنمل لدددد )الجددداله(، 
ال)لال( فلل من   نقب مو ي علا الفتح مل أاالا  )كنل(، ال)لهد ( جدن  المجد ال  

لده الف اود  )لدال( مقدهلل ، ال)بلدن ( ا د  )لدال( مدؤا  م فدالج العسمدل  فذمتللا ومح

                                      
 .139، 138ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال ا، ب: (1)
 .6: 2/ 88 ال ال الغنشال، (2)
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الهددمل، الالجملددل مددل )لددال( الا ددمهن الاو  ددن فددي محددل  فددل اودد   ددنهللل لددد )الجدداله(، 
فالقلددد  الجملدددل اال دددمال المال دددلل المكال دددل مدددل )لدددال( الا دددمهن الاو  دددن اوددد  لموتدددهللأ 

 .(1))الجاله(

 وقوع الجملة االسمية الموسعة )خبر لحرف ناسخ(.-2
 .    ﴾ (2)﴿: الذلا في قالله تلنلا

فددد )الل( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي علددا الفددتح، ال)جهدد  ( ا دد  )الل( م وددالا 
العسمددل  وددوه الفتحددل، ال)كن دد ( )كددنل( فلددل مددن   ددنقب مو ددي علددا الفددتح، الالتددنو 
للتا اددم حددد ف مو دددي علدددا ال دددكالل، الا ددد  )كدددنل( هدددما  م دددتت  جدددالازًا تقدددهللا ه:  دددي، 

وددوه الفتحددل، الالجملدددل مددل )كددنل( الا دددمهن ال)م وددنهللًا( اودد  كددنل م ودددالا العسمددل  
الاو  ن في محل  فل او  )الل(، فجنو  الجملل اال دمال المال دلل مدل )كدنل( الا دمهن 

 .(3)لح ف  ن خ )الل( اً الاو  ن او  
 .       ﴾(4)﴿القالله تلنلا: 

)ال دده( )الل( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو دددي علددا الفددتح، الالهددنو هددما  متودددل  فددد
مو دي علددا الهدد  فددي محدل  وددا ا دد  )الل(، ال)كددنل( فلدل مددن   ددنقب مو ددي علددا 
الفددتح، الا دد  )كددنل( هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، ال)تالاوددًن( اودد  )كددنل( م وددالا 

 فددل اودد  )الل(، العسمددل  وددوه الفتحددل، الالجملددل مددل )كددنل( الا ددمهن الاو  ددن فددي محددل 
 .(5)فجنو  الجملل اال مال المال لل او  لح ف  ن خ

 
 

                                      
 .213، 212ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب: (1)
 .21/ 38 ال ال ال وا، (2)
 .4943/ 12 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ، (3)
 .3/ 112 ال ال ال و ، (4)
 .122/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح، (5)
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 وقوع الجملة االسمية الموسعة )حااًل(. -1
       ﴿: الذلدددددددا فدددددددي قاللددددددده تلدددددددنلا

 ﴾ (1). 

ل( الدددالاال للحدددنل  حددد ف  مو دددي علدددا الفدددتح، ال)الل( حددد ف تالكادددهلل ال ودددا فدددد )الاة
مو ددي علددا الفددتح، ال)علدداك ( )علددا( حدد ف جدد  مو ددي علددا ال ددكالل، ال)كدد ( هددما  
متوددددل مو ددددي علددددا ال ددددكالل فددددي محددددل جدددد  وددددد )علددددا(، الالجددددن  الالمجدددد ال  متللددددا 

مقدددهلل  لدددد )الل(، ال)لحدددنفظال( الدددس  للتالكادددهلل حددد ف مو دددي علدددا الفدددتح،  ومحدددذالف اوددد 
ؤا  م وددالا العسمددل  وددوه الاددنو؛ أل دده جمددل مددذك   ددنل ، ال)حددنفظال( ا دد  )الل( مدد

الالجملدددددل مدددددل )الل( الا دددددمهن الاو  دددددن فدددددي محدددددل  ودددددا حدددددنل مدددددل الاال الجمنعدددددل فدددددي 
 .(2))تكذوالل(، فالقل  الجملل المال لل حنالً 

 وقوع الجملة االسمية الموسعة )مقول القول(. -2

 .      ﴾(3)﴿: الذلا في قالله تلنلا

فددد )قددنلالا( فلددل مددن  مو ددي علددا الهدد ، الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي 
علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل، الالجملددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا جددالاا )الذا(، 
ال)الل( ح ف تالكادهلل ال ودا مو دي علدا الفدتح، ال) دؤالو( ) دن( حد ف ت واده مو دي علدا 

( ا دددددد  الشددددددن ال مو ددددددي علددددددا الك دددددد  فددددددي محددددددل  وددددددا ا دددددد  )الل(، ال ددددددكالل، ال)أالالو
ال)لهدددنلالل( الدددس  المزحلقدددل حددد ف مو دددي علدددا الفدددتح، ال)هدددنلالل( اوددد  )الل( م فدددالج 
العسمل  فله الالاال؛ أل ه جمل مذك   نل ، الالجملل مل )الل( الا مهن الاو  ن في محدل 

                                      
 .12، 9/ 82 ال ال اال فبن ، (1)
 .1211/ 12 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ، (2)
 .32/ 83 ال ال المبففال، (3)
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  ددن مقددالل   الجملددل اال ددمال المال ددلل مدل )الل( الا ددمهن الاولد ودا مقددالل القددالل، فالق
 .(1)القالل

 بًا لقسم(.اوقوع الجملة االسمية الموسعة )جو  -3

 .    ﴾ (2)﴿: الذلا في قالله تلنلا

فددد )ال دده( )الل( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو دددي علددا الفددتح، الالهددنو هددما  متودددل 
المزحلقددل حدد ف مو دددي مو ددي علددا الهددد  فددي محددل  ودددا ا دد  )الل(، ال)لقددالل( الدددس  

علا الفتح، ال)قالل( او  )الل( م فالج العسمل  فله الهمل، الالجملل مدل )الل( الا دمهن 
الاو  ددن ال محددل لهددن مددل ا عدد اا جددالاا الق دد ، ال)قددالل( مهددنف، ال)  ددالل( مهددنف 
اللادده مجدد ال  العسمددل جدد ه الك دد ال، ال)كدد ا ( وددفل لددد )  ددالل( مجدد ال ال العسمددل ج  دددن 

 (3)مال المال لل مل )الل( الا مهن الاو  ن جالاوًن لق  الك  ال، فجنو  الجملل اال 
 .   ﴾ (4)﴿: القالله تلنلا

فددد )الل( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي  علددا الفددتح، ) ددلاك ( ) بددلي( ا دد  )الل( 
م ودددالا العسمدددل  ودددوه الفتحدددل، ال دددال مهدددنف، ال)كددد ( هدددما  متودددل مو دددي علدددا 

اه، ال)لشتا( الدس  المزحلقدل حد ف مو دي علدا الفدتح، ال كالل في محل ج  مهنف الل
ال)شدددتا( اوددد  )الل( م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل المقدددهلل ال م دددل مدددل ظهال  دددن التلدددذ ، 
الالجملدددل مدددل )الل( الا دددمهن الاو  دددن ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا جدددالاا الق ددد ، فجدددنو  

 .(5)الجملل اال مال المال لل مل )الل( الا مهن الاو  ن جالاوًن لق  
 
 

                                      
 .432/ 3ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل، (1)
 .19/ 81 ال ال التكالا ، (2)
 .122ا، ب: ال ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، ه رن  ك ا  المال (3)
 .4/ 92 ال ال اللال، (4)
 .412/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح، (5)
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 لجملة االسمية الموسعة )مجرورة بحرف الجر(.وقوع ا -1

 .    ﴾ (1)﴿: الذلا في قالله تلنلا

مو دي  فد )وال( الونو ح ف ج  مو دي علدا الك د ، ال)أل( حد ف تالكادهلل ال ودا
الجسلددل ا دد  )أل( م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل،  علددا الفددتح، ال) وددا( ) ا( لفددظ

ال ددال مهددنف، الالكددنف هددما  متوددل مو ددي علددا الفددتح فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، 
ال)أالحا( فلل من  مو ي علا الفتح المقهلل  م ل مل ظهدال ه التلدذ ، الالفنعدل هدما  
م تت  جالازًا تقهللا ه:  ال، الالجملل مل الفلل الالفنعل فدي محدل  فدل اود  )أل(، الجملدل 
)أل( الا ددمهن الاو  ددن فددي تاالاددل موددهلل  فددي محددل جدد  ونلوددنو، فالقلدد  الجملددل اال ددمال 

 .(2)المال لل مج ال ال وح ف الج  
 وقوع الجملة االسمية الموسعة )مسد المفعولين(. -2

 .     ﴾ (3)﴿: الذلا في قالله تلنلا

لددا الفددتح، الالهددنو هددما  متوددل فددد  )ال دده( )الل( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو ددي ع
مو ددي علددا الهدد  فددي محددل  وددا ا دد  )الل(، ال)ظددل( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، 
الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل فددي محددل  فددل اودد  )الل(، ال)أل( 
الماففل مل الثقالل ح ف مو ي علا ال كالل، الا دمهن هدما  شدال محدذالف الالتقدهللا : 

ال ودا الا دتقونل مو دي علددا ال دكالل، ال)احدال ( فلدل مهددن ج أ ده، ال)لدل( حد ف  فددي 
م وددالا وددد )لددل( العسمددل  وددوه الفتحددل، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، 
الالجملل مل الفلل الالفنعل في محل  فل او  )أل( الماففدل مدل الثقدل، ال)أل( الا دمهن 

                                      
 .1/ 99 ال ال الزلزلل، (1)
 .462/ 3ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل، (2)
 .14/ 84 ال ال اال شقنا، (3)
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القلدد  الاو  ددن فددي تاالاددل موددهلل  فددي محددل  وددا  ددهلل م ددهلل مفلدداللي الفلددل )ظددل(، ف
 .(1)الجملل اال مال المال لل مل )أل( الا مهن الاو  ن م هلل مفلاللي )ظل(

 .    ﴾ (2)﴿: القالله تلنلا

فد )اح ا( فلل مهن ج م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، الالفنعدل هدما  م دتت  
الفدتح، ال)منلده( )مدنل( ا د  جالازًا تقدهللا ه:  دال، ال)أل( حد ف تالكادهلل ال ودا مو دي علدا 

)أل( م والا العسمل  ووه الفتحل، ال ال مهنف، الالهدنو هدما  متودل مو دي علدا 
الهدد  فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، ال)أالددهلله( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، الالفنعددل 
هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ال، الالجملل مل الفلل الالفنعل في محدل  فدل اود  )أل(، 

علددا الهدد  فددي محددل  وددا مفلددالل ودده، ال)أل( الا ددمهن  الالهددنو هددما  متوددل مو ددي
الاو  دن فدي تاالادل مودهلل  فددي محدل  ودا  دهلل م ددهلل مفلداللي الفلدل )اح دا(، ف ددهلل  

 .(3)الجملل اال مال المال لل مل )أل( الا مهن الاو  ن م هلل مفلاللي )اح ا(
 وقوع الجملة االسمية الموسعة )معطوفة(. -3

 .    ﴾(4)﴿: الذلا في قالله تلنلا

فد )فكن  ( الفدنو حد ف عبدف مو دي علدا الفدتح، ال)كن د ( فلدل مدن   دنقب 
م حدد ف مو ددي علددا ال ددكالل ال مو ددي علددا الفددتح التوددنله وتددنو التا اددم، التددنو التا ادد

اودد   مددل ا عدد اا، الا دد  )كددنل( هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددي، ال)أوالاوددًن( محددل لدده
)كددنل( م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، الالجملددل مددل )كددنل( الا ددمهن الاو  ددن فددي محددل 
جدد  ملبالفددل علددا الجملددل التددي قولهددن، فجددنو  الجملددل اال ددمال المال ددلل مددل )كددنل( 

 .(5)الا مهن الاو  ن ملبالفل علا من قولهن
                                      

 .1431/ 4مل مشكل الع اا الق آل، أحمهلل ول محمهلل الا اب،  اا ظ  المجتو(1)
 .3/ 124 ال ال الهمزال، (2)
 .381، 384ا، ب: ال ه رن  ك ا  المال ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، (3)
 .19/ 38 ال ال ال وا، (4)
 .411/ 3ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل، (5)
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 .    ﴾ (1)﴿: القالله تلنلا

فددد )ثدد  الل( )ثدد ( حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتح، ال)الل( حدد ف تالكاددهلل ال وددا 
مو دددي علدددا الفدددتح، ال)علا دددن( )علدددا( حددد ف جددد  مو دددي علدددا ال دددكالل، ال) دددن( هدددما  

 متول 
مو ي علا ال كالل في محل ج  ود )علا(، الالجن  الالمج ال  متللدا ومحدذالف 

مدددل  ودددوه اوددد  مقدددهلل  لدددد )الل(، ال)ح دددنوه ( )ح دددنا( ا ددد  )الل( مدددؤا  م ودددالا العس
الفتحددددل، ال ددددال مهددددنف، ال) دددد ( هددددما  متوددددل مو ددددي علددددا ال ددددكالل فددددي محددددل جدددد  
مهددنف اللاددده، الالجملددل مدددل )الل( الا ددمهن الاو  دددن ال محددل لهدددن مددل ا عددد اا ملبالفدددل 

 .(2)علا الجملل التي قولهن، فالقل  الجملل اال مال المال لل ملبالفل
 وقوع الجملة االسمية الموسعة )مضافًا إليه(. -4

 .     ﴾ (3)﴿: لافي قالله تلن

فد )اال ( ظ ف زمدنل م ودالا العسمدل  ودوه الفتحدل الظدن  ال علدا آاد ه، ال دال 
متللدا وفلددل مقددهلل  ا دتهللل علادده مددل )القن عدل(، الاددال  مهددنف، ال)اكدالل( فلددل مهددن ج 

ال)ال دددنل( ا ددد  )اكدددالل( م فدددالج العسمدددل  فلددده  دددنقب م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل، 
الهمل، ال)كنلف اش( الكنف ح ف ج  افادهلل التشدواه مو دي علدا الفدتح، ال)الفد اش( ا د  
مج ال  ونلكنف العسمل ج ه الك  ال، الالجن  الالمج ال  متللا ومحذالف اود  )اكدالل(، 
الالجملل مل )اكدالل( الا دمهن الاو  دن فدي محدل جد  مهدنف اللاده، ال)الموثدالم( ودفل لدد 
)الفددد اش( مجددد ال ال العسمدددل ج  دددن الك ددد ال، فالقلددد  الجملدددل اال دددمال المال دددلل مهدددنفًن 

 .(4)اللاه

                                      
 .26/ 88 ال ال الغنشال، (1)
 .1281، 1282/ 12 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ، (2)
 .3/ 121 ال ال القن عل، (3)
 .493، 496/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح، (4)
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 وقوع الجملة االسمية الموسعة )صلة الموصول(. -5

        ﴿:الذلددددددددددددددددا فددددددددددددددددي قاللدددددددددددددددده تلددددددددددددددددنلا

 ﴾ (1). 

مو ددي علددا ال ددكالل، ال)وددل( حدد ف الهدد اا مو ددي فددد )كددس( حدد ف  هللج الزجدد  
علددا ال ددكالل، ال) ال( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، ال)علددا( حدد ف جدد  مو ددي علددا 
ال دددكالل، ال)قلدددالوه ( )قلدددالا( ا ددد  مجددد ال  ودددد )علدددا( مجددد ال  العسمدددل جددد ه الك ددد ال، 
الالجن  الالمج ال  متللا ونلفلل  ال، ال)قلالا( مهدنف، ال) د ( هدما  م فودل مو دي 

محددل جدد  مهددنف اللادده، ال)مددن( ا دد  مالوددالل ومل ددا )الددذي( مو ددي  علددا ال ددكالل فددي
علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل الفلددل ) ال(، ال)كددن الا( )كددنل( فلددل مددن   ددنقب 
مو ددي علددا الهدد  التوددنله وددالاال الجمنعددل، الالاال الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي علددا 
ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل ا ددد  )كدددنل(، ال)اك دددوالل( فلدددل مهدددن ج م فدددالج العسمدددل  فلددده 
ثودددال  ال دددالل؛ أل ددده مدددل األفلدددنل الام دددل، الالاال الجمنعدددل هدددما  متودددل مو دددي علدددا 
ال كالل في محل  فدل فنعدل، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل فدي محدل  ودا اود  كدنل، 
الالجملددل مددل كددنل الا ددمهن الاو  ددن ال محددل لهددن مددل ا عدد اا وددلل المالوددالل اال ددمي 

 .  (2)ن الاو  ن ولل المالوالل)من(، فالقل  الجملل اال مال المال لل مل )كنل( الا مه
 .       ﴾ (3)﴿: القالله تلنلا

فددد )ثدد ( حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتح، ال)اقددنل( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل 
 فلدده الهددمل، ال ددال مو ددي للمجهددالل، ال) ددذا( ) ددن( حدد ف ت وادده مو ددي علددا ال ددكالل، 
ال)ذا( ا   الشن ال مو ي علا ال كالل في محل  فل موتهللأ، ال)الذي( ا   مالودالل مو دي 

هللأ الالاودد  فددي محددل  فددل علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل اودد  الموتددهللأ، الالجملددل مددل الموتدد
                                      

 .14/ 83 ال ال المبففال،(1)
 .132، 131ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا   المال الي، ب: (2)
 .13/ 83 ال ال المبففال،(3)
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 نئا فنعل، الالجملل مل الفلل ال نئا الفنعل ملبالفدل علدا مدن فولهدن ال محدل لهدن مدل 
 ا ع اا، ال)ك ت ( فلل من   نقب مو ي علا ال كالل، ال)ت ( هما  متول مو ي 

، ال)ودده( الوددنو ، الالمددا  عسمددل للجمددلعلددا ال ددكالل فددي محددل  فددل ا دد  )كددنل(
هدنو هدما  متودل مو دي علدا الك د  فدي محدل جد  ح ف ج  مو ي علا الك د ، الال

ونلونو، الالجن  الالمج ال  متللا ونلفلل في )تكدذوالل(، ال)تكدذوالل( فلدل مهدن ج م فدالج 
العسمددل  فلدده ثوددال  ال ددالل؛ أل دده مددل األفلددنل الام ددل، الالاال الجمنعددل هددما  متوددل 
مو ي علا ال كالل في محدل  فدل فنعدل، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل فدي محدل  ودا 

وددد  )كدددنل(، الالجملدددل مدددل )كدددنل( الا دددمهن الاو  دددن ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا ودددلل ا
المالودددددالل، فالقلددددد  الجملدددددل اال دددددمال المال دددددلل مدددددل )كدددددنل( الا دددددمهن الاو  دددددن ودددددلل 

 .(1)المالوالل اال مي 
 وقوع الجملة االسمية الموسعة )ابتدائية(. -6

 .      ﴾ (2)﴿: الذلا في قالله تلنلا

المحذالفدل م لددًن  ادهلل ال ودا مو دي علدا الفدتح فدتح ال داللفدد )ال دن( )الل( حد ف تالك
لتالالي األمثدنل؛ أي ثدسم  ال دن ، ال) دن( هدما  متودل مو دي علدا ال دكالل فدي محدل 
 وددا ا دد  )الل(، ال)أ زل ددنه( فلددل مددن  مو ددي علددا ال ددكالل التوددنله وددد ) ددن(، ال) ددن( 

 ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل هددما  متوددل مو
فدددي محدددل  فدددل اوددد  )الل(، الجملدددل )الل( ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا اوتهللائادددل، الالهدددنو 
هددددما  متوددددل مو ددددي علددددا الهدددد  فددددي محددددل  وددددا مفلددددالل ودددده، ال)فددددي لالددددل( جددددن  
المجدددد ال ، ال)لالددددل( مهددددنف، ال)القددددهلل ( مهددددنف اللادددده مجدددد ال  العسمددددل جدددد ه الك دددد ال، 

 .(3)و  الجملل اال مال المال لل مل )الل( الا مهن الاو  ن اوتهللائالفجن

                                      
 .134، 133المال الي، ب: ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا   (1)
 .1/ 93 ال ال القهلل ، (2)
 .1142/ 12 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ، (3)
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        ﴿: القاللدده تلددنلا

    ﴾ (1). 

)لددد ( حددد ف  فدددي الجدددز  القلدددا مو دددي علدددا ال دددكالل، ال)اكدددل( فلدددل مهدددن ج فدددد 
مجددزال  وددد )لدد ( العسمددل جزمدده ال ددكالل الددذي حدد ا اللددا الك دد  م لددًن اللتقددنو  ددنك ال، 
ال)الددذال( ا دد  مالوددالل مو ددي علددا الفددتح فددي محددل  فددل ا دد  )اكددل(، ال)كفدد الا( فلددل 

ل فدي محددل مدن  مو دي علدا الهد ، الالاال الجمنعدل هدما  متودل مو دي علدا ال دكال 
 فددل فنعددل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا وددلل المالوددالل، 
ال)مدددل أ دددل( )مدددل( حددد ف جددد  مو دددي علدددا ال دددكالل، ال)أ دددل( ا ددد  مجددد ال  ودددد )مدددل( 
العسمددددل جدددد ه الك دددد ال، الالجددددن  الالمجدددد ال  متللددددا ومحددددذالف حددددنل مددددل الاال الجمنعددددل، 

جد ه الك د ال، ال)الالمشد كال(  ال)أ ل( مهنف، ال)الكتنا( مهنف اللاه مج ال  العسمل
الالاال ح ف عبف مو ي علا الفتح، ال)المش كال( ا د  ملبدالف علدا )أ دل( مجد ال  
العسمددل جدد ه الاددنو؛ أل دده جمددل مددذك   ددنل ، ال)م فكددال( اودد  )اكددل( م وددالا العسمددل 
 وددوه الاددنو، أل دده جمددل مددذك   ددنل ، الالجملددل مددل )اكددل( الا ددمهن الاو  ددن ال محددل لهددن 

ادددل، فالقددد  الجملدددل اال دددمال المال دددلل مدددل )اكدددل( الا دددمهن الاو  دددن مدددل ا عددد اا اوتهللائ
 .(2)اوتهللائال

 وقوع الجملة االسمية الموسعة )تعليلية(. -7

 .     ﴾ (3)﴿: الذلا في قالله تلنلا

فددد )ال دده( )الل( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو دددي علددا الفددتح، الالهددنو هددما  متودددل 
ا الهدد  فددي محدل  وددا ا دد  )الل(، ال)كددنل( فلدل مددن   ددنقب مو ددي علددا مو دي علدد

الفددتح، الا ددمه هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، ال)فددي أ لدده( )فددي( حدد ف جدد  مو ددي 
                                      

 .1/ 98 ال ال الوا ل، (1)
 .462/ 3ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل، (2)
 .13/ 84 ال ال اال شقنا، (3)
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علددا ال ددكالل، ال)أ لدده( ا دد  مجدد ال  وددد )فددي( العسمددل جدد ه الك دد ال، ال)أ ددل( مهددنف، 
الالمجدد ال   الالهددنو هددما  متوددل مو ددي علددا الك دد  فددي محددل جدد  ون هددنفل، الالجددن 

متللقدددنل ومحدددذالف حدددنل مدددل )م ددد ال ًا(، ال )م ددد ال ًا( اوددد  )كدددنل( م ودددالا العسمدددل 
 وددوه الفتحددل، الالجملددل مددل )كددنل( الا ددمهن الاو  ددن فددي محددل  فددل اودد  )الل(، الالجملددل 
مددل )الل( الا ددمهن الاو  ددن ال محددل لهددن مددل ا عدد اا تللالاددل، فجددنو  الجملددل اال ددمال 

 .(1)للالالالمال لل مل )الل( الا مهن الاو  ن ت
         ﴿: قاللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده تلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنلاال  

 ﴾ (2). 

فددد )ال دده( )الل( حدد ف تالكاددهلل ال وددا مو دددي علددا الفددتح، الالهددنو هددما  متودددل 
مو ددي علددا الهدد  فددي محددل  وددا ا دد  )الل(، ال)اللدد ( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل 

الهددمل، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل  فلدده 
في محل  فل اود  )الل(، الالجملدل مدل )الل( الا دمهن الاو  دن ال محدل لهدن مدل ا عد اا 
تللالال، ال)الجه ( مفلالل وه م والا العسمدل  ودوه الفتحدل، فالقلد  الجملدل اال دمال 

 .(3)المال لل مل )الل( الا مهن الاو  ن تللالال
  

                                      
 .283/ 32مالهلل ونفي، ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل الك ا ، مح(1)
 .3/ 83 ال ال األعلا، (2)
 .191ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب: (3)
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 أواًل: مواقع الجملة الفعلية.

 القل  الجملل الفللال علا الوال  اآلتال:
 لمبتدأ(.  اً وقوع الجملة الفعلية )خبر  -1

 .   ﴾ (1)﴿الذلا في قالله تلنلا: 

موتدددهللأ م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل المقدددهلل ال م دددل مدددل  لفدددظ الجسلدددل فدددد ) ودددي(
ظهال  ددن اشددتغنل المحددل ونلك دد ال الم ن ددول، ال ددال مهددنف، الالاددنو هددما  متوددل مو ددي 
علددا ال ددكالل فددي محددل جدد  مهددنف اللادده، ال)أك م ددي( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، 
الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه:  ددال، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل فددي محددل  فددل 

 .(2)او  الموتهللأ ) ا(، فالقل  الجملل الفللال المكال ل مل الفلل الالفنعل او ًا للموتهللأ
      ﴾(3)﴿ القنل تلنلا:

فددد ) دد ( هددما  م فوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل موتددهللأ، ال)ادد اوالل( 
مددددل  فلدددده ثوددددال  ال ددددالل؛ أل دددده مددددل األفلددددنل الام ددددل، الالاال فلددددل مهددددن ج م فددددالج العس

الجمنعدل هدما  متودل مو ددي علدا ال دكالل فددي محدل  فدل فنعددل، الالجملدل مدل الفلددل 
 .(4)الجملل الفللال او ًا للموتهللأ   الالفنعل في محل  فل او  الموتهللأ )  (، فجنو

 وقوع الجملة الفعلية )خبرًا لحرف ناسخ(. -2

       ﴿الذلددددا فددددي قاللدددده تلددددنلا: 

       ﴾ (5). 

                                      
 .16/ 89 ال ال الفج ، (1)
 .234ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب: (2)
 .6/ 123 ال ال المنعالل، (3)
 .12/1182 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ، (4)
 .42/ 38 ال ال ال وا، (5)
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ن( هدددما  متودددل فدددد )ال دددن( )الل( حددد ف تالكادددهلل ال ودددا مو دددي علدددا الفدددتح، ال) ددد
مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  وددا ا دد  )الل(، ال)أ ددذ  نك ( فلددل مددن  مو ددي علددا 

ال) ن( هما  متول مو ي علا ال كالل في محل  فل فنعدل، ال)كد ( هدما   ،ال كالل
متول مو ي علا ال كالل في محل  وا مفلالل وه، الالجملل مل الفلل الالفنعدل فدي 

 .(1)الا مهن الاو  ن او ًا لح ف  ن خمحل  فل او  )الل(، فجنو  الجملل مل )الل( 
         ﴿قددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنل تلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنلا: 

 ﴾ (2). 

فددد )كددال( حدد ف  ن ددخ مو ددي علددا الفددتح افاددهلل التشددواه، ال) دد ( هددما  متوددل 
)كددددال(، ال)اددددال ( ظدددد ف زمددددنل م وددددالا  مو ددددي علددددا ال ددددكالل فددددي محددددل  وددددا ا دددد 

العسمددل  وددوه الفتحدددل، ال ددال مهددنف، ال)ا ال هدددن( فلددل مهددن ج م فدددالج العسمددل  فلددده 
ثوددال  ال ددالل، الالاال الجمنعددل هددما  متوددل فددي محددل  فددل فنعددل، الالجملددل مددل الفلددل 
الالفنعل في محل ج  مهنف اللاه، الالهنو هما  متول في محل  وا مفلدالل وده، 

ا مو ددي علددا ال ددكالل، ال)الوثددالا( فلددل مهددن ج مجددزال  وددد ال)لدد ( حدد ف  فددي الجددز  القلدد
ف حددد ف ال دددالل؛ أل ددده مدددل األفلدددنل الام دددل، الالاال الجمنعدددل ذ)لددد ( العسمدددل جزمددده حددد

هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل 
فدددي محدددل  فدددل اوددد  )كدددال(، فالقلددد  الجملدددل الفللادددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل اوددد ًا لحددد ف 

 .(3) ن خ
 وقوع الجملة الفعلية )خبرًا لفعل ناسخ(. -3

 .     ﴾ (4)﴿الذلا في قالله تلنلا: 

                                      
 .183ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب: (1)
 .41/ 39 ال ال ال نزعن ، (2)
 .4938 ،4933/ 12 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ، (3)
 .23/ 38 ال ال ال وا، (4)
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فددد )كددن الا( فلددل مددن   ددنقب مو ددي علددا الهدد ، الالاال الجمنعددل هددما  متوددل 
فدي مو دي مو ي علا ال دكالل فدي محدل  ودا ا د  )كدنل(، ال)ال ا جدالل( )ال( حد ف  

علددا ال ددكالل، ال)ا جددالل( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده ثوددال  ال ددالل؛ أل دده مددل 
األفلدددنل الام دددل، الالاال الجمنعدددل هدددما  متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل 
فنعددل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل فددي محددل  وددا اودد  )كددنل(، الالجملددل مددل )كددنل( 

( مفلالاًل وه م ودالا العسمدل  ودوه الا مهن الاو  ن في محل  فل او  )الل(، ال)ح نون  
 .  (1)الفتحل، فالقل  الجملل الفللال مل الفلل الالفنعل او ًا للفلل ال ن خ )كنل(

 .        ﴾(2)﴿القنل تلنلا:

وددالاال الجمنعددل، الالاال فددد )كددن الا( فلددل مددن   ددنقب مو ددي علددا الهدد ، التوددنله 
الجمنعددل هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل ا دد  )كددنل(، ال)اك ددوالل( 
فلددددل مهددددن ج م فددددالج العسمددددل  فلدددده ثوددددال  ال ددددالل؛ أل دددده مددددل األفلددددنل الام ددددل، الالاال 
الجمنعدل هدما  متودل مو ددي علدا ال دكالل فددي محدل  فدل فنعددل، الالجملدل مدل الفلددل 

  الجملدل الفللادل مدل الفلدل الالفنعدل اود ًا الالفنعل في محل  وا اود  )كدنل(، فجدنو
 .  (3)لفلل  ن خ

 وقوع الجملة الفعلية )صلًة للموصول(. -4
 .    ﴾ (4)﴿: الذلا في قالله تلنلا: 

فد )ول( ح ف اله اا مو ي علا ال دكالل الدذي حد ا اللدا الك د  م لدًن اللتقدنو 
ال)الذال( ا   مالوالل مو ي علدا الفدتح فدي محدل  فدل موتدهللأ، ال)كفد الا( فلدل  نك ال، 

مددن  مو ددي علدددا الهدد  التودددنله وددالاال الجمنعددل، الالدددالاال هددما  متودددل مو ددي علدددا 

                                      
 .222/ 32ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل الونفي، (1)
 .14/ 83 ال ال المبففال، (2)
 .132ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب: (3)
 .22/ 84 ال ال اال شقنا، (4)
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ال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا 
  ال دددالل، الالاال ودددلل المالودددالل، ال)اكدددذوالل( فلدددل مهدددن ج م فدددالج العسمدددل  فلددده ثودددال 

الجمنعل فنعل، الالجملل في محدل  فدل اود  للموتدهللأ، فالقلد  الجملدل الفللادل مدل الفلدل 
 .  (1)الالفنعل )ولل للمالوالل(

 .   ﴾ (2)﴿ القالله تلنلا:

فددد )الالددذي( الددالاال حدد ف عبددف، )الددذي( ا دد  مالوددالل مو ددي علددا ال ددكالل فددي 
علدددا مدددن قولددده، )أاددد ي( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا الفدددتح، الالفنعدددل  محدددل جددد  ملبدددالف

هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ال، الالجملل مل الفلل الالفنعل ال محدل لهدن مدل ا عد اا 
وددددلل المالوددددالل، ال)الم عددددا( مفلددددالل ودددده م وددددالا العسمددددل  وددددوه الفتحددددل المقددددهلل ال، 

 .(3)فجنو  الجملل الفللال )ولًل للمالوالل(
 )مفعواًل به(.وقوع الجملة الفعلية  -5

 .   ﴾ (4)﴿الذلا في قالله تلنلا: 

فد )أل( ح ف موهلل ي ال نوا مو ي علدا ال دكالل، ال) آه( ) أا( فلدل مدن  
مو ي علا الفتح المقهلل ال للتلذ ، الالفنعل هما  م دتت  جدالازًا تقدهللا ه،  دال، الالجملدل ال 

الح فددي )أل(، ال الهددنو هددما  متوددل مو ددي محددل لهددن مددل ا عدد اا وددلل المالوددالل 
علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  ودددا مفلدددالل وددده أالل، ال)ا دددتغ ا( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا 
الفدددتح المقدددهلل ال للتلدددذ ، الالفنعدددل هدددما  م دددتت  جدددالازًا تقدددهللا ه:  دددال، الالجملدددل فدددي محدددل 
 وددا مفلددالل ودده ثددنل للفلددل ) أا(، فالقلدد  الجملددل الفللاددل مددل الفلددل الالفنعددل مفلددالاًل 

 .(5)وه
                                      

 .189ا ظ  الع اا الق آل الك ا  الما  ، محمهلل الباا ا و ا ا ، ب: (1)
 .4/ 83ال ال األعلا،  (2)
 .124ا ظ  الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب: (3)
 .3/ 96 ال ال الللا، (4)
 .122/ 2ا ظ  الوانل في ر اا الع اا الق آل، أوال الو كن  ول األ ون ي، (5)
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 وقوع الجملة الفعلية )معطوفة(. -6
 .  ﴾ (1)﴿الذلا في قالله تلنلا: 

فددد )التدداللا( الددالاال حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتح، ال)تدداللا( فلددل مددن  مو ددي 
علددا الفتحددل المقددهلل ال م ددل مددل ظهال  ددن التلددذ ، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه: 

ل لهددن مددل ا عدد اا ملبالفددل عددل الجملددل التددي  ددال، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل ال محدد
 .(2)  الجملل الفللال )ملبالفل(لقولهن، فالق

 .   ﴾ (3)﴿القالله تلنلا: 

فددد )فدداكث الا( الفددنو حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتح، )أكثدد الا( فلددل مددن  مو ددي 
متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي علدددا الهددد  التودددنله ودددنلالاال، الالاال الجمنعدددل هدددما  

محل  فل فنعدل، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل ال محدل لهدن مدل ا عد اا ملبالفدل علدا 
الجملل التي قولهن، ال)فاهن( جن  المج ال  متللدا ونلفلدل )أكثد (، ال)الف دنهلل( مفلدالل وده 
م وددددددالا العسمددددددل  وددددددوه الفتحددددددل، فجددددددنو  الجملددددددل الفللاددددددل مددددددل الفلددددددل الالفنعددددددل 

 .(4))ملبالفل(
 الجملة الفعلية )مضافًا إليه(.وقوع  -1

 .      ﴾(5)﴿الذلا في قالله تلنلا: 

فددد )اددال ( ظدد ف زمددنل م وددالا العسمددل  وددوه الفتحددل، ال ددال مهددنف، ال)ادد فخ( 
)فدي( فلل مهن ج م فالج العسمل  فله الهدمل، ال دال مو دي للمجهدالل، ال)فدي الودال ( 

ح ف ج  مو ي علا ال دكالل، ال)الودال ( ا د  مجد ال  ودد )فدي( العسمدل جد ه الك د ال، 

                                      
 .1/ 82 ال ال عول، (1)
 .422/ 3ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل، (2)
 .12/ 89 ال ال الفج ، (3)
 .1411/ 4مل مشكل ا ع اا، أحمهلل ول محمهلل الا اب،  اا ظ  المجتو(4)
 .18/ 38 ال ال ال وا، (5)
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الالجن  الالمج ال  متللدا ومحدذالف  نئدا فنعدل، الالجملدل مدل الفلدل ال نئدا الفنعدل فدي 
 .(1)محل ج  مهنف اللاه، فالقل  الجملل الفللال المو ال للمجهالل )مهنفًن اللاه( 

 .   ﴾ (2)﴿القالله تلنلا: 

فدددد )الذا( ظددد ف زمدددنل مجددد هلل مدددل مل دددا الشددد ب مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل 
 وددا متللددا ونلفلددل )ا هددا(، ال ددال مهددنف، ال)وددلا( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح 
المقهلل  للتلدذ ، الالفنعدل هدما  م دتت  جدالازًا تقدهللا ه:  دال، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل 

 .(3)الفللال )مهنفًن اللاه(في محل ج  مهنف اللاه، فجنو  الجملل 
 وقوع الجملة الفعلية )صفة(. -2

       ﴿الذلددا فددي قاللدده تلددنلا: 

       ﴾ (4). 

فدددد )تجددد ي( فلدددل مهدددن ج م فدددالج العسمدددل  فلددده الهدددمل المقدددهلل ال للثقدددل، ال)مدددل 
تحتهن( )مل( حد ف جد  مو دي علدا ال دكالل، ال)تحتهدن( ا د  مجد ال  ودد )مدل( العسمدل 

  الالمجدد ال  متللددا ونلفلددل )تجدد ي(، ال ددال مهددنف، ال) ددن( هددما  نجدد ه الك دد ال، الالجدد
اللاددده، ال)األ هدددن ( فنعدددل م فدددالج متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل جددد  مهدددنف 

العسمددل  فلدده الهددمل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل فددي محددل  فددل وددفل لددد )ج ددن (، 
 .(5)فالقل  الجملل الفللال )وفل(

 .   ﴾ (6)﴿القالله تلنلا: 

                                      
 .311/ 12ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش، (1)
 .12/ 96 ال ال الللا، (2)
 .368/ 32ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل، محمالهلل ونفي، (3)
 .11/ 81 ال ال الو الي، (4)
 .92الع اا جزو ع ، محمهلل ح ال  سمل، ب:  ا ظ (5)
 .14/ 92 ال ال اللال، (6)
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ذ ، الالفنعددل فددد )تلظددا( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل المقددهلل ال للتلدد
هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ي، الالجملل مل الفلدل الالفنعدل فدي محدل  ودا ودفل لدد 

 .(1)) ن (، فجنو  الجملل الفللال )وفل(
 وقوع الجملة الفعلية )حااًل(. -3

 .      ﴾(2)﴿الذلا في قالله تلنلا: 

فددد )تتولهددن( )تتوددل( فلددل مهددن ج م فددالج العسمددل  فلدده الهددمل الظددن  ال، ال) ددن( 
هما  متول مو ي علا ال كالل فدي محدل  ودا مفلدالل وده مقدهلل ، ال)ال اهللفدل( فنعدل 
مؤا  م فالج العسمل  فله الهدمل، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل فدي محدل  ودا حدنل 

 .(3)نلمل )ال اجفل(، فجنو  الجملل الفللال في مالقل الح
        ﴿ القاللدددددده تلددددددنلا:

  ﴾(4). 

فلدددل مهدددن ج م فدددالج العسمدددل  فلددده ثودددال  ال دددالل، الالاال الجمنعدددل ( ا ظددد اللفدددد )
، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل فددي محددل  فددل فنعددل مو ددي علددا ال ددكالل هددما  متوددل

 .(5)(، فجنو  الجملل الفللال )حناًل(اهحكاللفي محل  وا حنل مل فنعل )

 وقوع الجملة الفعلية )بداًل(. -10
   ﴿الذلددددددددددددددا فددددددددددددددي قاللدددددددددددددده تلددددددددددددددنلا: 

 
    

 ﴾ (6). 

                                      
 .623جي، ب: في الع اا الق آل، محمهلل  ال ي ون تا ظ  الانقال  الالم جنل (1)
 .3، 6/ 39 ال ال ال نزعن ، (2)
 .326/ 12 ا ظ  ا ع اا المفول لكتنا ار الم تل، وهج  عوهلل الالاحهلل ونلح، (3)
 .31، 34/ 83المبففال،  ال ال (4)
 .418/ 12الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل الاش، ا ظ  (5)
 .19، 18/ 82 ال ال عول، (6)
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فددد )القدده( فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، الالفنعددل هددما  م ددتت  جددالازًا تقددهللا ه: 
 دددال، الالجملدددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا ودددهللل مدددل جملدددل )الدددا( 
ال نوقل، الالهنو هما  متول مو دي علدا الهد  فدي محدل  ودا مفلدالل وده، فجدنو  

 .(1))وهللاًل(الجملل الفللال المكال ل مل الفلل الالفنعل 
   ﴿القالله تلنلا: 

 
    ﴾(2). 

ا  م ددتت  جددالازًا مفددد )علدد ( الثن اددل فلددل مددن  مو ددي علددا الفددتح، الالفنعددل هدد
ل )علد ( تقهللا ه:  ال، الالجملل مل الفلل الالفنعل ال محل لهن مل ا ع اا وهللل مل جملد

األاللددددا، ال)ا   ددددنل( مفلددددالل ودددده أالل م وددددالا العسمددددل  وددددوه الفتحددددل، ال)مددددن( ا دددد  
مالوالل ومل ا )الدذي( مو دي علدا ال دكالل فدي محدل  ودا مفلدالل وده ثدنل، فجدنو  

 .(3)الجملل الفللال المكال ل مل الفلل الالفنعل )وهللاًل(

 وقوع الجملة الفعلية )جواب شرط(. -11
 .   ﴾ (4)﴿الذلا في قالله تلنلا: 

فددد )فمددل( الفددنو حدد ف عبددف مو ددي علددا الفددتح، ال)مددل( ا دد  شدد ب مو ددي علددا 
ال كالل في محل  فل موتهللأ، ال)شنو( فلل من  مو ي علا الفتح فدي محدل جدز  فلدل 
الشدد ب، الالفنعدددل هددما  م دددتت  جددالازًا تقدددهللا ه:  دددال، ال)ذكدد ه( فلدددل مددن  مو دددي علدددا 

جددالازًا تقدهللا ه:  دال، الالجملددل  م دتت  شد ب، الالفنعددل هدما الفدتح فدي محدل جددز  جدالاا 
لهن مل ا ع اا جالاا ش ب را  مقت ل ونلفنو، الالجملل مدل الشد ب الالجدالاا  محل ال

فدددي محدددل  فدددل اوددد  )مدددل(، الالجملدددل مدددل الموتدددهللأ الالاوددد  ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا 
علدا الهد  ملبالفل علدا الجملدل التدي قولهدن، الالهدنو فدي )ذكد ه( هدما  متودل مو دي 

                                      
 .421/ 3ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل، (1)
 .1، 4/ 96 ال ال الللا، (2)
 .313ا ظ  الملال في الع اا الجزو الثسثال، ه رن  ك ا  المال الي، ب: (3)
 .12/ 82 ال ال عول، (4)
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في محل  وا مفلالل وه، فالقل  الجملدل الفللادل المكال دل مدل الفلدل الالفنعدل )جدالاا 
 .(1)ش ب(

 .      ﴾ (2)﴿القالله تلنلا: 

ذا( الدددالاال حددد ف عبدددف مو دددي علدددا الفدددتح، ال)الذا( ظددد ف زمدددنل تهدددمل  فدددد )الاة
مو ددددي علددددا ال ددددكالل فددددي محددددل  وددددا متللددددا وجالاودددده )قددددنلالا(، ال ددددال  مل ددددا الشدددد ب

مهنف، ال) أال  ( فلل من  علا اله  المقهلل  علدا الادنو المحذالفدل، الالاال الجمنعدل 
هددما  متوددل مو ددي علددا ال ددكالل فددي محددل  فددل فنعددل، الالجملددل مددل الفلددل الالفنعددل 
فدددي محدددل جددد  مهدددنف اللاددده، ال) ددد ( هدددما  متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل 

ا مفلددددالل ودددده، ال)قددددنلالا( فلددددل مددددن  مو ددددي علددددا الهدددد ، الالاال الجمنعددددل هددددما   ودددد
متوددل فددي محددل  فددل فنعددل، الالجملددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا جددالاا الشدد ب )الذا(، 
ل لدالجملل أ لالا )الذا( في محل  وا ملبالفل علا الجملل التدي قولهدن، فجدنو  الجم

 .  (3)اا ش ب( ال الفللال )ج

 تدائية(.وقوع الجملة الفعلية )اب -12
 .  ﴾ (4)﴿الذلا في قالله تلنلا: 

فد )ألهنك ( )ألها( فلل من  مو دي علدا الفتحدل المقدهلل ال للتلدذ ، ال)ك (هدما  
متوددل مو دددي علدددا ال دددكالل الدددذي حددد ا اللدددا الهددد ؛ م لدددن اللتقدددنو  دددنك ال فدددي محدددل 

م فدالج العسمدل  فلده الهدمل، الالجملدل  وا مفلالل وه مقهلل ، ال)التكنث ( فنعل مدؤا  

                                      
 .336/ 12ا ظ  الع اا الق آل الوان ه محي الهللال هلل الاش، (1)
 .32/ 83 ال ال المبففال، (2)
 .233/ 32ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل، محمالهلل ونفي، (3)
 .1/ 122 ال ال التكنث ، (4)
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مددل الفلددل الالفنعددل ال محددل لهددن مددل ا عدد اا اوتهللائاددل، فالقلدد  الجملددل الفللاددل المكال ددل 
 .(1)مل الفلل الالفنعل )اوتهللائال(

 .     ﴾ (2)﴿القالله تلنلا: 

للتا اددددم حدددد ف مو ددددي علددددا فددددد )تودددد ( فلددددل مددددن  مو ددددي علددددا الفددددتح، الالتددددنو 
ال كالل، ال)اهللا( فنعدل م فدالج العسمدل  فلده األلدف؛ أل ده مث دا حدذف   ال ده لإلهدنفل، 
الالجملل مل الفلل الالفنعل ال محل لهن مل ا ع اا اوتهللائال، ال)اهللا( مهدنف، ال)أودي( 
مهدددنف اللاددده مجددد ال  العسمدددل جددد ه الادددنو؛ أل ددده مدددل األ دددمنو ال دددتل، ال دددال مهدددنف، 

جد ال  العسمدل جد ه الك د ال، فجدنو  الجملدل الفللادل المكال دل مدل )لها( مهنف اللاه م
 .(3)الفلل الالفنعل )اوتهللائال(

 وقوع الجملة الفعلية )تفسيرية(. -13
 .    ﴾ (4)﴿الذلا في قالله تلنلا: 

) دددنو( الفدددنعلال، فدددد )أحودددا نه( فلدددل مدددن  مو دددي علدددا ال دددكالل، التودددنله ودددد 
ال) ددن( هدددما  متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  فدددل فنعدددل، الالجملدددل مدددل الفلدددل 
الالفنعل ال محل لهن مل ا عد اا تف دا ال، الالهدنو هدما  متودل مو دي علدا ال دكالل 

 (5)في محل  وا مفلالل وه، فجنو  الجملل الفللال )تف ا ال(
 .    ﴾ (6)﴿القالله تلنلا: 

                                      
 .466/ 3ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، أحمهلل عواهلل الهللعنل الآا الل، (1)
 .1/ 111 ال ال الم هلل، (2)
 .421/ 32ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل، محمالهلل ونفي، (3)
 .29/ 38 ال ال ال وا، (4)
ع اودده للزجددني، أوددال ال ددحنا الودد ا ا  وددل ال دد ي، تحقاددا: عوددهلل الجلاددل عوددهلله شددلوي، ال نشدد : عددنل  الكتددا،  دد ل (5) ا ظدد  ملددن ي القدد آل الاة

 .234/ 1 ، البولل األاللا، 1988 - د 1428ال ش : 
 .32/ 39 ال ال ال نزعن ، (6)
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فدددد )هللحن دددن( )هللحدددن( فلددددل مدددن  مو دددي علدددا الفتحددددل المقدددهلل ال للتلدددذ ، الالفنعددددل 
هما  م تت  جالازًا تقهللا ه:  ال، الالجملل مل الفلل الالفنعل ال محدل لهدن مدل ا عد اا 
تف دددا ال، ال) دددن( هدددما  متودددل مو دددي علدددا ال دددكالل فدددي محدددل  ودددا مفلدددالل وددده، 

 .(1)مل الفلل الالفنعل )تف ا ال(فالقل  الجملل الفللال المكال ل 

 وقوع الجملة الفعلية )تعليلية(. -14
 .     ﴾ (2)﴿الذلا في قالله تلنلا: 

فد )كس( ح ف  هللج الزج  مو ي علدا ال دكالل، ال)لمدن( حد ف  فدي القلدا الجدز  
مدددل جزمددده حدددذف مو دددي علدددا ال دددكالل، ال)اقددد ( فلدددل مهدددن ج مجدددزال  ودددد )لمدددن( العس

ح ف الللل، الالفنعدل هدما  م دتت  جدالازًا تقدهللا ه:  دال، الالجملدل مدل الفلدل الالفنعدل ال 
محددل لهددن مددل ا عدد اا تللالاددل للدد هللج، ال)مددن( ا دد  مالوددالل ومل ا)الددذي( مو ددي علددا 

 .(3)ال كالل في محل  وا مفلالل وه، فالقل  الجملل الفللال )تللالال(
 .  ﴾ (4)﴿القالله تلنلا: 

فد )  هللج( ال ال ح ف ا تقونل مو ي علا الفتح، ال) هللج( فلدل مهدن ج م فدالج 
العسمدددل  فلددده الهدددمل المقدددهلل ال للثقدددل علدددا الدددالاال المحذالفدددل ) دددهللعال(، الالفنعدددل هدددما  
م دددتت  الجالودددًن تقدددهللا ه:  حدددل، الالجملدددل مدددل الفلدددل الالفنعدددل ال محدددل لهدددن مدددل ا عددد اا 

ال)الزون ال( مفلالل وده م ودالا العسمدل  ودوه الفتحدل، فالقلد  الجملدل الفللادل تللالال، 
 .  (5)المكال ل مل الفلل الالفنعل )تللالال(

 
  

                                      
 .332/ 12ا ظ  الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال هلل  الاش،  (1)
 .23/ 82 ال ال عول،  (2)
 .4988/ 12 ا ظ  الع اا الق آل الك ا ، محمالهلل  لامنل انقال ،  (3)
 .19/ 96 ال ال الللا،  (4)
 .332/ 32ا ظ  الجهللالل في الع اا الق آل، محمالهلل ونفي،  (5)
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 جدول اإلحصائية
 أوال: إحصائية الجملة االسمية المثبتة.

 الجملة االسمية البسيطة.أنماط  - أ
  االبتداء بالمعرفة -1 

 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 10 .] المبتدأ )معرفة( + الخبر)معرفة([    النمط األول

 1 [الموتهللأ )لفظ الجسلل( + الاو  )مف هلل( ] الصورة األولى

 2 .[الموتهللأ )ا   الشن ال( + الاو  ) مل ف وال( ] الصورة الثانية
 2 .[الموتهللأ )ا   الشن ال ( + الاو  )مل ف ون هنفل( ] الصورة الثالثة
 2 .[الموتهللأ )ا   الشن ال( + الاو  )ا   مالوالل( ] الصورة الرابعة

 1 .[الموتهللأ )هما  م فول( + الاو  )مل ف ون هنفل( ] الصورة الخامسة
 1 .[الموتهللأ )ا   مالوالل( + )الاو  مل ف ون هنفل( ] الصورة السادسة
 1 [الموتهللأ )مل ف ون هنفل( + الاو  )مل ف ون هنفل( ] الصورة السابعة
 31 .[المبتدأ )معرفة( + الخبر )نكرة(  ] النمط الثاني

 2 .[( الموتهللأ ) لفظ الجسلل( + الاو  ) ك ال  ] الصورة األولى
 1 .[الموتهللأ ) مل ف وال(+ الاو  ) ك ال( ] الصورة الثانية

 1 .[الموتهللأ ) هما  م فول(+ الاو  ) ك ال( ] الثالثة الصورة
 1 .[(لالموتهللأ ) ا   الشن ال( + الاو  )  ك ال مالوالف ] الصورة الرابعة

 2 .[الموتهللأ )مل ف ون هنفل( + الاو  ) ك ال( ] الصورة الخامسة
 7 .[الخبر) جملة اسمية( المبتدأ )معرفة( +] النمط الثالث
الموتهللأ مل فل )ا   مالوالل( + الاو  جملل ا دمال )الموتدهللأ ] الصورة األولى

 .[هما  م فول( + )الاو  شوه جملل جن  المج ال (
1 

الموتدددددهللأ مل فدددددل )ا ددددد  مالودددددالل( + الاوددددد  جملدددددل ا دددددمال  ] الصورة الثانية
 .[)الموتهللأ مل ف ون هنفل( + )الاو   ك ال(

1 

الموتهللأ مل فل )ا   مالوالل( + الاو  جملدل ا دمال  ] الثالثةالصورة 
 .[)الموتهللأ هما  م فول( + )الاو  جملل فللال(

 

2 
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الموتهللأ مل فل )ا   مالوالل( + الاو  جملدل ا دمال  ] الصورة الرابعة
 .[مال لل )ا مهن مل ف وال( + )او  ن مل ف وال(

2 

 1 .[الموتهللأ )مل ف وال( + الاو  جملل )ا تفهنمال( ] الخامسةالصورة 
 37 .[المبتدأ )معرفة( + الخبر )جملة فعلية( ] النمط الرابع
) فللهددن فلددل  الموتددهللأ )ا دد  مالوددالل( + الاودد  جملددل فللاددل ] الصورة األولى

 .[من (
2 

) فللهن فلل الموتهللأ )مل ف ون هنفل( + الاو  جملل فللال ] الصورة الثانية
 .[من (

2 

الموتدددددهللأ مل فدددددل )هدددددما  م فودددددل( + الاوددددد  جملدددددل فللادددددل  ] الصورة الثالثة
 .[)فللهن فلل مهن ج(

2 

الموتدهللأ مل فدل )ا د  مالودالل( + الاود  جملدل فللادل )فللهددن  ] الصورة الرابعة
 .[فلل مهن ج(

9 

 م فادددل ( + الاوددد  جملدددل فللادددلالموتدددهللأ مل فدددل )ملددد ف ودددال ] الصورة الخامسة
 .[)فللهن فلل مهن ج(

1 

 2  .[المبتدأ )معرفة( + الخبر )شبه جملة(  ] النمط الخامس
 1 .[الموتهللأ )مل ف وال( + الاو  شوه جملل )جن  المج ال (] الصورة األولى
الموتدددددهللأ ) هدددددما  م فودددددل( + الاوددددد  شدددددوه جملدددددل )جدددددن   ] الصورة الثانية

 .[المج ال (
1 

الموتددددددددهللأ ) ا دددددددد  الشددددددددن ال( + الاودددددددد  شددددددددوه جملددددددددل ) جددددددددن   ] الصورة الثالثة
 .[المج ال (

1 

الموتددددددهللأ ) ا دددددد  مالوددددددالل( + الاودددددد  شددددددوه جملددددددل ) جددددددن   ] الصورة الرابعة
 .[المج ال (

1 

الموتدددددهللأ )ملدددددد ف ون هدددددنفل( + الاودددددد  شدددددوه جملددددددل )جددددددن  ] الصورة الخامسة
 [المج ال (

1 

  االبتداء بالنكرة-2 
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 .[المبتدأ )نكرة( + الخبر )جملة اسمية( ] النمط األول

 
1 
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الموتددددهللأ ) كدددد ال مالوددددالفل( + الاودددد  جملددددل ا ددددمال )الموتددددهللأ  ] الصورة األولى
 .[مل ف ون هنفل( + الاو  ) ك ال(

1 

 4 .[المبتدأ ) نكرة( + الخبر )شبه جملة( ] النمط الثاني
 2 .[الموتهللأ )  ك ال( + الاو  ) جن  المج ال ( ] الصورة األولى

  تقديم الخبر على المبتدأ -3 
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 1 .[الخبر مقدم + المبتدأ مؤخر ] النمط األول
 1 .[الاو  مقهلل  )  ك ال( + الموتهللأ مؤا  ) هما  م فول( ] الصورة األولى
الخبةةةةةر مقةةةةةدم ) شةةةةةبه جملةةةةةة( + المبتةةةةةدأ مةةةةةؤخر ] النمط الثاني

 .[)نكرة(
31 

الف اودددد ( + ذالاودددد  مقددددهلل  )جددددن  المجدددد ال  متللقددددنل ومحدددد ] الصورة األولى
 .[الموتهللأ مؤا  )  ك ال مالوالفل(

9 

الف اودددد ( + ذالاودددد  مقددددهلل  )جددددن  المجدددد ال  متللقددددنل ومحدددد ] الصورة الثانية
 .[الموتهللأ مؤا  )مل ف ون هنفل(

2 

  ف المبتدأ )المسند إليه(.ذح -4 
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 2 .[وف( + الخبر ) معرفة(ذالمبتدأ ) مح ] النمط األول
 2 .[الف( + الاو  )مل ف ون هنفل(ذالموتهللأ ) مح ] الصورة األولى
 2 .[وف( + الخبر )نكرة(ذالمبتدأ )مح ] النمط الثاني

 2 .[الف( + الاو  ) ك ال مالوالفل(ذالموتهللأ )مح ] األولى الصورة
 2 .[وف( + الخبر )جملة(ذالمبتدأ )مح ] النمط الثالث
 2 .[الف( + الاو  )جملل فللال(ذالموتهللأ )مح ] الصورة األولى
 2 .[وف( + الخبر )شبه جملة(ذالمبتدأ )مح ] النمط الرابع
 2 .[) جن  المج ال ( الف( + الاو ذالموتهللأ )مح ] الصورة األولى

  تعدد الخبر -5 
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 2 .[المبتدأ )معرفة( +الخبر )متعدد( ] النمط األول
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الاوددد  متلدددهللهلل )الاوددد ال األالل  + )هدددما  م فودددل( الموتدددهللأ ] الصورة األولى
)مددل  ملد ف ون هدنفلالالثدن ي مل فدنل ودال( + الاودد  الثنلدم 

األ دددددمنو ال دددددتل( + الاوددددد  ال اودددددل )ملددددد ف ودددددال( + الاوددددد  
 .[الانمل ) ك ال(

1 

( + الاودددد  متلددددهللهلل )الاودددد ال مل فددددنل الموتددددهللأ ) ا دددد  الشددددن ال ] الصورة الثانية
 .[وال(

1 

)الاودددد  األالل  الموتددددهللأ )ملدددد ف ون هددددنفل( + الاودددد  متلددددهللهلل] الصورة الثالثة
 .[مف هلل مل ف وال( + )الاو  الثن ي ا   مالوالل(

1 

 2 .[المبتدأ )نكرة( + الخبر )متعدد( ] النمط الثاني
الموتددددددهللأ ) كدددددد ال( + الاودددددد  متلددددددهللهلل ) الاودددددد  األالل الالثددددددن ي  ] الصورة األولى

 .[(الالثنلم  ك ال
1 

الالثدن ي الالثنلدم الموتهللأ ) ك ال( + الاود  متلدهللهلل )الاود  األالل ] الصورة الثانية
+ الاوددددد  + الاوددددد  ال اودددددل الالادددددنمل )جملدددددل فللادددددل(   كددددد ال(

 .[ال نهللل )جملل ا مال م  الال(

1 

جملدل ا دمال( الموتهللأ ) ك ال( + الاو  متلدهللهلل ) الاود  األالل  ] الصورة الثالثة
 . [+ )الاو  الثن ي جملل فللال(

1 

الموتدددددهللأ ) كددددد ال( + الاوددددد  متلدددددهللهلل )الاوددددد ال األالل الالثدددددن ي  ] الصورة الرابعة
 .[ ك تنل( + الاو  الثنلم شوه جملل )جن  المج ال (

1 

 

  



313 

 

 أنماط الجملة االسمية الموسعة المثبتة. - ب
  ( وأخوتها مع الجملة االسمية البسيطةَّ)إن -1 

 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 2 .[+ اسمها )معرفة( + خبرها )معرفة( َّإن ] النمط األول
+ ا ددمهن مل فددل ) ملدد ف وددال( + او  ددن مل فددل ) ملدد ف  َّالل ] الصورة األولى

 .[وال(
2 

 2 .[+ اسمها )معرفة( + خبرها )نكرة( َّإن ] النمط الثاني
 1 .[+ ا مهن مل فل ) هما  متول( + او  ن )  ك ال( َّالل ] الصورة األولى
 4 .[+خبرها ) مقدم( + اسمها ) مؤخر( َّإن ] النمط الثالث
 2 .[+او  ن مقهلل  ) جن  المج ال ( + ا مهن ) مؤا ( َّالل ] الصورة األولى
 20 .[+اسمها )معرفة( + خبرها ) جملة( َّإن ] النمط الرابع
+ ا ددمهن )ا دد  مالوددالل( + او  ددن )الموتددهللأ ا دد  الشددن ال +  َّالل ] الصورة األولى

 .[الاو  مل ف ون هنفل(
1 

+ ا دددمهن )ا ددد  مالودددالل( + او  دددن  جملدددل ا دددمال )اوددد   َّالل ] الصورة الثانية
 .[مقهلل   جن  المج ال ( + الموتهللأ مؤا  ) ك ال(

2 

+ ا ددمهن )هددما  متوددل( + او  ددن ) جملددل فللاددل فللهددن  َّالل ] الصورة الثالثة
  .[من (

1 

+ ا مهن )مل فل ون هدنفل( + او  دن ) جملدل فللادل فللهدن  َّالل ] الصورة الرابعة
 .[من (

2 

+ ا ددمهن )هددما  متوددل( + او  ددن ) جملددل فللاددل فللهددن  َّالل ] الصورة الخامسة
 .[مهن ج(

2 

م فاددل  كددال + ا ددمهن )هددما  متوددل( + او  ددن ) جملددل فللاددل] الصورة السادسة
 .[(فللهن مهن ج

1 

+ ا ددددمهن ) ا دددد  مالوددددالل( + او  ددددن شددددوه جملددددل ) جددددن   َّالل ] الصورة السابعة
 .[المج ال (

1 

+ ا مهن )ا   مالوالل( + او  ن  )جملل ا مال م  دالال  َّالل ] الصورة الثامنة
 .[ا  فلل من   ن خ(ذ
 

1 
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+ ا مهن )هما  متول( + او  ن )جملل ا مال م  الال  َّالل ] الصورة التاسعة
 .[ا  فلل من   ن خ(ذ

2 

+ ا دددددمهن )مل فدددددل ون هدددددنفل( + او  دددددن  )جملدددددل ا دددددمال  َّالل ] الصورة العاشرة
 .[ا  فلل من   ن خ(ذم  الال 

1 

 3 .[+ اسمها ) معرفة( + خبرها ) متعدد( َّإن ] النمط الخامس
+ ا دددددمهن ) هددددددما  متودددددل( + او  ددددددن األالل ) كدددددد ال( +  َّالل ] الصورة األولى

 .[الاو  الثن ي شوه جملل )جن  المج ال ( 
1 

 1 .[رة( + خبرها )جملة(+ اسمها )نك َّإن ] السادسالنمط 
ا  ذ+ ا دددمهن ) كدددد ال( + او  ددددن  )جملددددل ا ددددمال م  ددددالال  َّالل ] الصورة األولى

 .[فلل من   ن خ(
1 

 3 .[)جملة(+ اسمها )شبه جملة (+ خبرها  َّإن ] النمط السابع
+ ا ددددمهن )شددددوه جملددددل ظدددد ف (+ او  ددددن  )جملددددل ا ددددمال  َّالل ] الصورة األولى

 .[ا  فلل من   ن خ(ذم  الال 
1 

  كان وأخواتها -2 
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 1 .[كان + اسمها )معرفة( + خبرها ] النمط األول
 2 .[كنل + ا مهن )مل ف وال( + او  ن  )جن  المج ال (] الصورة األولى
 2 .[كنل + ا مهن )هما  متول( + او  ن)جملل فللال(] الصورة الثانية
 1 .[كنل + ا مهن )هما  متول( + او  ن )جملل فللال م فال(] الصورة الثالثة
 6 .[كان + اسمها )مستتر( + خبرها] النمط الثاني
 2 .[كنل + ا مهن )هما  م تت ( + او  ن) ك ال(] الصورة األولى

 1 .[كنل + ا مهن )هما  م تت ( + او  ن)جن  المج ال (] الثانيةالصورة 
 1 .[كنل + ا مهن )هما  م تت ( + او  ن )متلهللهلل(] الصورة الثالثة
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 ثانيًا: الجملة الفعلية المثبتة
 أنماط الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل الالزم. -1

  أواًل: الفعل المثبت المكتفي بفاعله 
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 122 .[الفعل + الفاعل ]  النمط األول
 5 .[الفلل )من ( + الفنعل )مل ف وال(] الصورة األولى
 2 .[الفلل )مهن ج( + الفنعل )مل ف وال(] الصورة الثانية
 12 .[الفلل )من ( + الفنعل )هما  متول(] الصورة الثالثة
 18 .[الفلل )مهن ج( + الفنعل )هما  متول(] الصورة الرابعة

 22 .[الفلل )من ( + الفنعل )هما  م تت (] الصورة الخامسة
 20 .[الفلل )مهن ج( + الفنعل )هما  م تت (] الصورة السادسة
 1 .[الفلل + الفنعل )مل ف ون هنفل(] الصورة السابعة
 2 .[الف( + الفنعلذالفلل )مح] الصورة الثامنة

  ثانيًا: الفعل المثبت المتعدي لمفعوله بحرف الجر 
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 20 .[الفعل + الفاعل + المفعول به )غير مباشر( ] النمط األول
 13 .[الفلل + الفنعل + المج ال  )ونلونو(] الصورة األولى
 1 .[الالمج ال  ونلونو + الفنعلالفلل + الجن  ] الصورة الثانية
 2 .[الفلل + الفنعل + المج ال  ود )مل(] الصورة الثالثة
 2 .[الفلل + الفنعل + المج ال  ود )عل(] الصورة الرابعة

 2 .[الفلل + الفنعل + المج ال  ود )اللا(]  الصورة الخامسة
 2 .[الفلل + الفنعل + المج ال  ود )علا(] الصورة السادسة

  1  .[الفلل + الفنعل + المج ال  ود )في(] السابعةالصورة 
 2 .[الفلل + الفنعل + المج ال  ود )الس (] الصورة الثامنة

 
  



316 

 

 أنماط الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدي بنفسه لمفعول واحد -2
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 81 .[)معرفة( + المفعول به )معرفة( الفعل + الفاعل] النمط األول
الفلدددل + الفنعدددل )هدددما  متودددل( + المفلدددالل وددده )ملددد ف ] الصورة األولى

 .[وال(
13 

الفلدددل + الفنعدددل )هدددما  متودددل( + المفلدددالل وددده )هدددما  ] الصورة الثانية
 .[متول(

11 

الفلددددددل + المفلددددددالل ودددددده مقددددددهلل  )هددددددما  متوددددددل(+ الفنعددددددل ] الصورة الثالثة
 .[مؤا )مل ف وال(

9 

الفلدددل + الفنعدددل )هدددما  م دددتت ( + المفلدددالل وددده )هدددما  ] الصورة الرابعة
 .[متول(

21 

الفلدددل + الفنعدددل )هدددما  م دددتت ( + المفلدددالل وددده )ملددد ف ] الصورة الخامسة
 .[وال(

1 

الفلدددل + الفنعدددل )هدددما  م دددتت ( + المفلدددالل وددده )ملددد ف ] الصورة السادسة
 .[ون هنفل(

10 

 2 .[الفنعل  + المفلالل وه )ا   مالوالل( الفلل +] الصورة السابعة
الف( + المفلدددددددالل وددددددده ذالف(+ الفنعدددددددل )محدددددددذالفلدددددددل )محددددددد] الصورة الثامنة

 .[كال (ذ)م
2 

 1 .[الف(ذالفلل + الفنعل )هما  م تت ( + المفلالل وه )مح] الصورة التاسعة
 12 .[الفعل + الفاعل + المفعول به )نكرة(] النمط الثاني
 8 .[+ الفنعل + المفلالل وه ) ك ال( الفلل] الصورة األولى
  .[مجرورجار و الفعل + الفاعل + المفعول به + ] النمط الثالث
جدددن  +  ل )هدددما  متودددل( + المفلدددالل ودددهالفلدددل + الفنعددد] الصورة األولى

 .[المج ال 
2 

)ملددد ف )هدددما  م دددتت ( + المفلدددالل وددده  الفلدددل + الفنعدددل] الصورة الثانية
 .[(+ جن  المج ال وال

2 

)هدددما  )هدددما  م دددتت ( + المفلدددالل وددده  الفلدددل + الفنعدددل] الصورة الثالثة
 .[(+ جن  المج ال متول

9 
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 )هدددددما  م دددددتت ( + المفلدددددالل وددددده )ا ددددد   الفلدددددل + الفنعدددددل] الصورة الرابعة
 .[(+ جن  المج ال الواللم

1 

 11 .[الفعل + الفاعل + جار ومجرور+ المفعول به(] النمط الرابع
ل( + جددددددن  المجدددددد ال  + الفنعددددددل )هددددددما  متودددددد الفلددددددل +] الصورة األولى

 .[المفلالل وه
9 

( + جددددددن  المجدددددد ال  + الفلددددددل + الفنعددددددل )هددددددما  م ددددددتت ] الصورة الثانية
 .[المفلالل وه

2 

 أنماط الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدي لمفعولين -3
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 19   الفاعل + مفعولين. عل +الف النمط األول
الفلدددل + الفنعدددل + المفلدددالل وددده األالل )هدددما  متودددل( + ] الصورة األولى

 .[المفلالل وه الثن ي )مل ف وال(
3 

الفلددددددل + الفنعددددددل + المفلددددددالل ودددددده األالل )ملدددددد ف وددددددال( + ] الصورة الثانية
 .[المفلالل وه الثن ي )ا   مالوالل(

1 

المفلدددالل وددده األالل )هدددما  متودددل( + الفلدددل + الفنعدددل + ] الصورة الثالثة
 .[المفلالل وه الثن ي )مل ف ون هنفل(

1 

الفلددددددل + الفنعددددددل + المفلددددددالل ودددددده األالل )ملدددددد ف وددددددال( + ] الصورة الرابعة
 .[المفلالل وه الثن ي ) ك ال(

2 

الفلدددل + الفنعدددل + المفلدددالل وددده األالل )هدددما  متودددل( + ] الصورة الخامسة
 .[المفلالل وه الثن ي ) ك ال(

2 

الفلل + الفنعدل + المفلدالل وده األالل )ملد ف ون هدنفل( + ] الصورة السادسة
 .[المفلالل وه الثن ي ) ك ال(

1 

الفلل + الفنعل + المفلالل وه األالل )محذالف( + المفلالل ] الصورة السابعة
 .[وه الثن ي )مذكال (

2 

المفلالل الفلل + الفنعل + المفلالل وه األالل )محذالف( + ] الصورة الثامنة
 .[وه الثن ي )محذالف(

1 

الفلل + الفنعل + المفلالل وه األالل )هما  متول( + ] الصورة التاسعة
 .[المفلالل وه الثن ي )جملل(

2 
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 أنماط الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المبني للمجهول -4
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 29 .[الفعل + نائب الفاعل]النمط األول:  النمط األول
 8 .[الفلل +  نئا الفنعل )مل ف وال(] الصورة األولى
 1 .[الفلل +  نئا الفنعل )هما  متول(] الصورة الثانية
 1 .[الفلل +  نئا الفنعل )ا   مالوالل(] الصورة الثالثة
 18 .[الفلل +  نئا الفنعل )هما  م تت (] الصورة الرابعة

 2 .[الفلل +  نئا الفنعل )مل ف ون هنفل(] الصورة الخامسة
 2 .[الفلل +  نئا الفنعل شوه جملل )جن  المج ال (] الصورة السادسة
 12 .[الفلل )محذالف( +  نئا الفنعل )مذكال (] الصورة السابعة
 1 .[الفلل +  نئا الفنعل )جملل ا مال(] الصورة الثامنة
 2 .[نائب الفاعل + المفعول بهالفعل + ]  النمط الثاني
الفلدددددل +  نئدددددا الفنعدددددل )هدددددما  م دددددتت ( + المفلدددددالل وددددده ] الصورة األولى

 .[)مل ف ون هنفل(
1 

الفلدددددل +  نئدددددا الفنعدددددل )هدددددما  متودددددل( + المفلدددددالل وددددده ] الصورة الثانية
 .[)مل ف ون هنفل(

1 
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 ثالثًا: الجملة االسمية المنفية.
 أنماط الجملة االسمية البسطة المنفية.  -3

أوال: النفي بة )ال( النافية الداخلة على الجملةة االسةمية  
 البسيطة.

 

 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 4 .[أداة نفي + مبتدأ )معرفة( + الخبر] النمط األول
 2 .[ال + موتهللأ )هما  م فول( + الاو  ] الصورة األولى

  ثانيًا: )ما( النافية للجملة االسمية. 
 عدد المواضع نوع التركيب       النمط والصورة
 5 .[أداة نفي + مبتدأ )معرفة( + الخبر] النمط األول
 4 .[من + ا مهن )هما  م فول( + او  ن] الصورة األولى
 1 .[)مل ف ون هنفل( + او  نمن + ا مهن ] الصورة الثانية
 1 .[أداة نفي + مبتدأ + الخبر )شبه جملة(] النمط الثاني
 1 .[من + او  مقهلل  )جن  المج ال ( + موتهللأ مؤا ] الصورة األولى

 أنماط الجملة الخبرية االسمية الموسعة المنفية. -4

  أواًل: )ليس( النافية للجملة االسمية. 
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 3 .[أداة نفي + مبتدأ )معرفة( + الخبر] النمط األول
 1 .[لال+ ا مهن )هما  متول( + او  ن] الصورة األولى

  ثانيًا: استعمال النفي مع )كان(. 

 عدد المواضع نوع التركيب           النمط والصورة
 2 .[اسمها )معرفة( + خبرهاأداة نفي + كان+ ] النمط األول
 1 .[ل  + كنل + ا مهن )ا   مالوالل( + او  ن ) ك ال(  ] الصورة األولى
 1 .[ل  + كنل + او  ن )مقهلل ( + ا مهن )مؤا (  ] الصورة الثانية
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 رابعًا: الجملة الفعلية المنفية.
 أنماط نفي الجملة الفعلية ذات الفعل الالزم. -1

  المكتفي بفاعلهأواًل: نفي الفعل  
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 8 .[أداة نفي + فعل + الفاعل ] النمط األول
 1 .[أهللاال  في  + فلل + الفنعل )هما  متول( ] الصورة األولى
 1 .[ا  م تت ( مأهللاال  في  + فلل + الفنعل )ه] الصورة الثانية
 2 .[أهللاال  في  + فلل + الفنعل ) ك ال( ] الصورة الثالثة

  ثانيًا: نفي الفعل المتعدي لمفعوله بحرف الجر. 
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 1 .[أداة نفي + فعل + الفاعل+ الجار والمجرور ] النمط األول
الجدددددن  أهللاال  فدددددي  + فلدددددل + الفنعدددددل )هدددددما  متودددددل( + ] الصورة األولى

 .[الالمج ال 
2 

أهللاال  فدددددي  + فلدددددل + الفنعدددددل )هدددددما  م دددددتت ( + الجدددددن  ] الصورة الثانية
 .[الالمج ال 

2 

أهللاال  فددددي  + فلددددل + الجددددن  الالمجدددد ال  + الفنعددددل )ملدددد ف ] الصورة الثالثة
 .[ون هنفل(

2 

نفي الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي بنفسه  -2 
 لمفعول واحد.

 

 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 2 .[أداة نفي + فعل + فاعل + مفعول به ] النمط األول
أهللاال  فدددي  + فلددددل + الفنعدددل )هددددما  متودددل( + المفلددددالل ] الصورة األولى

 .[وه
2 

أهللاال  فددددي  + فلددددل + الفنعددددل )هددددما  م ددددتت ( + المفلددددالل ] الوال ال الثن ال
 .[وه

2 

عةةةل + جةةةار ومجةةةرور + نفةةةي + فعةةةل + الفاأداة ] النمط الثاني
 .[المفعول به

 

2 
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+ المفلددددالل   فدددي  + فلدددل + الفنعددددل + جدددن  المجددد ال أهللاال ] الصورة األولى
 .[وه

1 

+ الفنعدددددددل )هدددددددما  متودددددددل(+ جدددددددن  أهللاال  فدددددددي  + فلدددددددل ] الوال ال الثن ال
 .[المفلالل وه + المج ال 

1 

نفي الجملة الفعلية ذات الفعل المبني   -3 
 للمجهول.

 

 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 2 .[أداة نفي + الفعل + نائب فعل] النمط األول
 1 .[أهللاال  في  + الفلل +  نئا الفنعل )هما  متول(] الصورة األولى
 1 .[أهللاال  في  + الفلل +  نئا الفنعل )هما  م تت (] الوال ال الثن ال
 1 .[+ الفلل +  نئا الفنعل )مل ف ون هنفل( أهللاال  في ] الوال ال الثنلثل
 1 .[أهللاال  في  + الفلل +  نئا الفنعل ) ك ال(] الوال ال ال اولل
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 خامسًا: الجملة االسمية البسيطة المؤكدة.
 أنماط الجملة االسمية البسيطة المؤكدة بأسلوب القصر. -1

  أوال: القصر بالنفي واالستثناء. 
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 1 .[أداة نفي + إال + مستثنى] النمط األول
+ الموتددهللأ )هددما  م فوددل(+ الال + الاودد  ) كدد ال ̊ الل] الصورة األولى

)]. 
1 

  ثانيًا: القصر بة )إنما(. 
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 2 .[المبتدأ )معرفة( + الخبرإنما + ] النمط األول
 2 .[الاو ال من + الموتهللأ )هما  م فول( + ] الصورة األولى

 أنماط الجملة االسمية البسيطة المؤكدة بة )ضمير الفصل(. -2
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
المبتةةةةةةدأ )معرفةةةةةةة( + ضةةةةةةمير الفصةةةةةةل + الخبةةةةةةر ] النمط األول

 .[)معرفة(
2 

 1 .[الموتهللأ )ا   الشن ال( + هما  الفول + الاو  )مل فل(] الصورة األولى
الموتددددهللأ )ا دددد  الشددددن ال( + هددددما  الفوددددل + الاودددد  )ملدددد ف ] الصورة الثانية

 .[ون هنفل(
2 

الموتددهللأ )ا دد  مالوددالل( + هددما  الفوددل + الاودد  )ملدد ف ] الصورة الثالثة
  .[ون هنفل(

1 

 

 المؤكدة بة )الحروف الزائدة(. أنماط الجملة االسمية البسيطة -3
  أواًل: التوكيد بة )الالم( المفتوحة.  

 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 2 .[الم االبتداء + المبتدأ )معرفة( + الخبر] النمط األول
 1 .[ال  االوتهللاو + الموتهللأ )مل ف وال( + الاو  ) ك ال(] الصورة األولى
 1 .[الموتهللأ + ال  ا وتهللاو + الاو  ] الصورة الثانية
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 2 .[(ال  االوتهللاو + الموتهللأ )محذالف( + الاو  )جملل فللال] الصورة الثالثة
  ثانيًا: توكيد الجملة االسمية بة )من( الزائدة. 

 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 3 .[)من( الزائدة + الخبرالمبتدأ + ] النمط األول
 1 .[أهللاال  في + الاو  )مقهلل ( + مل + الموتهللأ )مؤا (] الصورة األولى

  ثالثًا: توكيد الجملة االسمية بة )الباء( الزائدة. 
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 5 .[المبتدأ )معرفة( + الباء + الخبر]  النمط األول

 2 .[الاو  الونو + من + موتهللأ )هما  م فول( +] األولى الصورة
 1 .[من + ا مهن )مل ف ون هنفل( + الونو + او  ن] الصورة الثانية

 

 سادسًا: توكيد الجملة االسمية الموسعة المؤكدة.
 توكيد الجملة االسمية بتراكيب )إن(. أنماط  -1

 المواضععدد  نوع التركيب                 النمط والصورة
+ اسمها )معرفةة( + الةالم المزحلقةة + خبرهةا  َّإن ] النمط األول

 .[)معرفة(
2 

+ ا دمهن مل فددل ) هددما  متوددل( + الددس  المزحلقددل +  َّالل ] الصورة األولى
 .[او  ن )مل ف ون هنفل(

2 

 2 .[+ اسمها )معرفة( + خبرها )نكرة( َّإن ] النمط الثاني
+ ا دددددمهن ) ملددددد ف ون هدددددنفل( +  الدددددس  المزحلقدددددل +  َّالل ] الصورة األولى

 .[او  ن )  ك ال(
2 

+ ا دددمهن ) ملدددد ف وددددال( + الددددس  المزحلقددددل +  او  ددددن  َّالل ] الصورة الثانية
 .[) ك ال(

1 

+ ا دددددمهن ) ا ددددد  الشدددددن ال( + الدددددس  المزحلقدددددل + او  دددددن  َّالل ] الصورة الثالثة
 .[) ك ال(

1 

+ اسةةةةةمها ) معرفةةةةةة( +  الةةةةةالم المزحلقةةةةةة +  َّإن ] النمط الثالث
 .[خبرها ) شبه جملة(

9 
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+ ا ددددمهن ) ملدددد ف وددددال( + الددددس  المزحلقددددل + او  ددددن  َّالل ] الصورة األولى
 .[)جن  المج ال (

4 

+ ا مهن ) ا   الشن ال( + الس  المزحلقل + او  ن )جن   َّالل ] الصورة الثانية
 .[المج ال (

1 

+ ا ددددددمهن ) ملدددددد ف ون هددددددنفل( + الددددددس  المزحلقددددددل +  َّالل ] الصورة الثالثة
 .[او  ن ) جن  المج ال (

3 

الخبةةةةةر مقةةةةةدم + الم التوكيةةةةةد + المبتةةةةةةدأ +  َّإن ]  النمط الرابع
 .[مؤخر

3 

+ او  ن مقهلل  ) جن  المج ال ( + ال  التالكاهلل + ا مهن  َّالل ] الصورة األولى
 .[) مؤا (

3 

 
 بأسلوب القصر.أنماط توكيد الجملة االسمية الموسعة  -2

  أوال: القصر بالنفي واالستثناء. 
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 1 .[أداة نفي + خبر مقدم + اسمها مؤخر+ إال ] النمط األول
+  لال + او  ن مقهلل  ) جن  المج ال ( + ا مهن ) مؤا ( ] الصورة األولى

 .[الال
1 

 االسمية الموسعة بـ )ضمير الفصل(.الجملة  أنماط توكيد -3

  أوال: القصر بالنفي واالستثناء. 
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 2 .[+ اسمها )معرفة( + ضمير الفصل + خبرها )معرفة(َّإن] النمط األول
+ ا دددددمهن )ملددددد ف ودددددال( + هدددددما  الفودددددل + او  دددددن  َّالل] الصورة األولى

 .[)مل ف وال(
2 

+ ا مهن )مل ف ون هدنفل( + هدما  الفودل + او  دن  َّالل] الصورة الثانية
 .[)مل ف وال(

1 

+ ا دددمهن )هدددما  متودددل( + هدددما  الفودددل + او  دددن  َّالل] الصورة الثالثة
 .[)جملل فللال(

 

1 
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 أنماط توكيد الجملة االسمية بتراكيب )ليس( بالباء الزائدة.  -4

 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 1 .[أداة نفي+ اسمها + الباء + خبرها] النمط األول
 1 .[لال+ ا مهن )هما  متول( + الونو + او  ن] الصورة األولى

 االسمية الموسعة.أنماط التوكيد اللفظي للجملة  -5

 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 1 .[+ خبر مقدم + اسمها + المؤكد اللفظي( َّ)إن ] النمط األول
+ او  ددددن مقددددهلل  )ظدددد ف( + ا ددددمهن مددددؤا  + المؤكددددهلل  َّ)الل ] الصورة األولى

 .[(اللفظي )جملل
1 

 
 .سابعًا: توكيد الجملة الفعلية

 الفعلية ذات الفعل الالزم. توكيد الجملة -1
  أوال: توكيد الفعل المكتفي بفاعله. 

 عهللهلل المالاهل  الج الت كاا                 النمط والصورة
 4 التوكيد بالقصر. النمط األول

 1 .[أهللاال  في + الفلل+ الفنعل )ا   مالوالل( + الال] الصورة األولى
 3 .[)هما  متول( + الالأهللاال  في + الفلل + الفنعل ] الثانية الصورة

  توكيد الفعل المتعدي بحرف الجر.: ثانياً  
 2 التوكيد بالقصر. النمط األول

أهللاال  فدددددددددي + الفلدددددددددل + الجدددددددددن  الالمجدددددددددد ال  + الال + ]  الصورة األولى
 .[الفنعل

1 

أهللاال  في + الفلدل + الفنعدل )هدما  متودل(+ الجدن  ]  الصورة الثانية
 .[الالمج ال  + الال

1 
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.واحد به لمفعول بنفسه المتعدى الفعل ذات الفعلية الجملة توكيد -2

 عهللهلل المالاهل  الج الت كاا                 النمط والصورة
 3 التوكيد بالقصر. النمط األول

+  أهللاال  فدددي + الفلدددل + الفنعدددل )هدددما  م دددتت (+ الال] الصورة األولى
 .[المفلالل وه )ا   مالوالل(

1 

 )هدما  متودل(+ الال المفلالل ودهأهللاال  في + الفلل + ] الثانية الصورة
 .[الفنعل )مل ف وال(+ 

1 

+  أهللاال  فددددددي + الفلددددددل + الفنعددددددل )هددددددما  متوددددددل(]  الصورة الثالثة
 .[+ الال المفلالل وه

 

1 

 بهه لمفعهول بنفسههالتوكيد بةالحروف الزائةدة للفعةل المتعةدي   النمط الثاني

 .واحد
2 

+  الفلددددددل + الفنعددددددل )هددددددما  متوددددددل(أهللاال  فددددددي + ]  الصورة األولى
 .[+ المؤكهلل اللفظي )ح ف( المفلالل وه

2 

 2 التوكيد اللفظي للجملة الفعلية ذات الفعل المكتفي بفاعله.  النمط الثالث
 + المفلددددددالل ودددددده الفلددددددل + الفنعددددددل )هددددددما  متوددددددل(] الصورة األولى

 .[)محذالف + المؤكهلل اللفظي )جملل(
2 

.لمفعولين المتعدى الفعل ذات الفعلية الجملة توكيد -3

 عهللهلل المالاهل  الج الت كاا                 النمط والصورة
 1 التوكيد بالقصر. النمط األول

+  أهللاال  فدددددددي + الفلدددددددل + الفنعدددددددل )هدددددددما  م دددددددتت (]  الصورة األولى
+ الال + المفلدالل وده  المفلالل وه األالل )هما  متول(

 .[الثن ي

1 
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المبني للمجهول. الفعل ذات الفعلية الجملة توكيد -4

 عهللهلل المالاهل  الج الت كاا                 النمط والصورة
 1 التوكيد بالقصر. النمط األول

 أهللاال  فددي + الفلددل +   نئددا الفنعددل )هددما  متوددل(]  الصورة األولى
 .َّ[+ الال + متول(

 

1 

 سابعًا: التخصيص
 المفعول له )المفعول ألجله(.                                                                     -1

 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 2 المفعول له. النمط األول
 2 .[(المفلالل ألجله )مهنف] الصورة األولى
 2 .[المفلالل ألجله ) ك ال(] الصورة الثانية

 المفعول فيه )الظرف(.                                                                     -2

 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 22 ظروف الزمان. النمط األول
 2 .)إذ( ورود الصورة األولى
 11 .)إذا( ورود الصورة الثانية
 1 .)بعد( ورود الصورة الثالثة
 12 .)يوم( ورود الصورة الرابعة

 11 .)يومئذ( ورود الصورة الخامسة
 2 .)صبحا( ورود الصورة السادسة
 2 .(وضحى )عشية ورود الصورة السابعة
 1 .)حقبة( ورود الصورة الثامنة
 1 .)أبدا( ورود الصورة التاسعة
 2 وورود )مع(.    الصورة العاشرة
 8 المكان.ظروف  النمط الثاني
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 1 .ورود )فوق( الصورة األولى
 1 .ورود )بين( الصورة الثانية
 2 .)عند( ورود الصورة الثالثة
 1 .)َثم( ورود الصورة الرابعة

 2 .)وراء( ورود الصورة الخامسة
 المفعول المطلق. -3

 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 21 المطلق.المفعول  النمط األول
 4 المفعول المطلق المؤكد لعامله. الصورة األولى
 2 المفعول المطلق مبين للنوع. الصورة الثانية
 8 المفعول المطلق النائب عن المصدر. الصورة الثالثة
 2 .حذف عامل المفعول المطلق الصورة الرابعة

 الحال -4

 المواضععدد  نوع التركيب                 النمط والصورة
 11 الحال مفرد. النمط األول
 15 الحال جملة. النمط الثاني
 2 الحنل )جملل ا مال و ابل(. الصورة األولى
 1 الحنل )جملل فللال مثوتل(. الصورة الثانية
 2 الحنل )جملل فللال م فال(. الصورة الثالثة
 21 الحال )شبه جملة(. النمط الثالث
 19 المج ال (. الحنل )جن  الصورة األولى
 2 الحنل )ظ فًن(. الصورة الثانية
 2 الحال المتعدد. النمط الرابع
 1 .[)مف هلل( + الحنل الثن ال )جملل فللال م فال( الحالاألول] الصورة األولى
 2 .[)مف هلل( + الحنل الثن ال )مف هلل( الحالاألول] الصورة الثانية
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 التمييز.                                                                     -5

 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 2 تمييز الذات. النمط األول

                                                                  االستثناء.   -6

 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 9 .االستثناء بة )إال( النمط األول
 2االستثناءبـ)إال(المثبت.-ت الصورة األولى
 2االستثناء)إال(المنفي.-أ الصورة الثانية

 ثامنًا:  التبعية
 النعت )الصفة(.                                                                     -1

 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 11 النعت المفرد. النمط األول
 58 ال ل  المف هلل )ا   مشتا(. الصورة األولى
 10 ال ل  المف هلل )ا   مالوالل(. الصورة الثانية
 1 ذا (. –ال ل  المف هلل ود )ذا  الصورة الثالثة
 2 ال ل  المف هلل ود )را (. الصورة الرابعة
 1 النعت )جملة فعلية(. النمط الثاني
 2 ال ل  )جملل فللال مثوتل(. الصورة األولى
 2 ال ل  )جملل فللال م فال(. الصورة الثانية
 1 النعت )شبه جملة(. النمط الثالث

 1 ال ل  )جن  المج ال (. األولىالصورة 
 21 .[المنعوت + النعت )متعدد( النمط الرابع
الم لال  )الاحهلل( + ال ل  األالل )مف هلل( + ال ل  الثن ي ] الصورة األولى

 .[)مف هلل(
2 

الم لال  )الاحهلل( + ال ل  األالل )مف هلل( + ال ل  الثن ي ] الصورة الثانية
 .[)ا   مالوالل(

2 

الم لددال  )الاحددهلل( + ال لدد  األالل )ا دد  مالوددالل( + ال لدد  ] الصورة الثالثة
 .[الثن ي)ا   مالوالل(

1 
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الم لدددال  )الاحدددهلل( + ال لددد  األالل الالثدددن ي )مفددد هلل( + ال لددد  ] الصورة الرابعة
 .[الثنلم )ا   مالوالل(

1 

الم لدددال  )الاحددددهلل( + ال لددد  األالل )مفدددد هلل( + ال لددد  الثددددن ي ] الصورة الخامسة
)مفددد هلل( + ال لددد  ال اودددل )مفددد هلل( + )مفددد هلل( + ال لددد  الثنلدددم 

 .[ال ل  الانمل )مف هلل(

1 

 2 .[ال ل  األالل )مف هلل( + ال ل  الثن ي )جملل ا مال(] الصورة السادسة
 2 .[ال ل  األالل )مف هلل( + ال ل  الثن ي )جملل فللال(]  الصورة السابعة
ال ل  ال ل  األالل )مف هلل( + ال ل  الثن ي )مف هلل( + ] الصورة الثامنة

 .[الثنلم )جملل فللال(
1 

 ال ل  األالل )مف هلل( + ال ل  الثن ي )جملل فللال م فال( + ] الصورة التاسعة
 .[ال ل  الثنلم الال اول )جملل ا مال((

1 

ال ل  األالل )جملل فللال( + ال ل  الثن ي )جملل فللال ] الصورة العاشرة
 .[م فال(

1 

الصةةةةةورة الحاديةةةةةة 
 ةعشر 

)جملل فللال م فال( + ال ل  الثن ي )جملل ال ل  األالل ]
 .[فللال م فال(

1 

الصةةةةةةةورة الثانيةةةةةةةة 
 عشرة

ال لددددد  األالل )مفددددد هلل( + ال لددددد  الثدددددن ي شدددددوه جملدددددل ]
 .[)جن  المج ال  + ال ل  الثنلم )مف هلل((

 

1 

الصةةةةةةةورة الثالثةةةةةةةة 
 ةعشر 

ال لددد  األالل شدددوه جملدددل )جدددن  المجددد ال ( + ال لددد  الثدددن ي ]
 .[)جملل فللال(

1 
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 .تاسعًا:  التوكيد
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 1 .التوكيد اللفظي )جملة( النمط األول
+ او  ن مقهلل  )ظ ف( + ا مهن مؤا ( + المؤكهلل  َّ)الل ] الصورة األولى

 .[اللفظي )جملل(
1 

 عاشرًا: عطف النسق.
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 11 عطف المفرد على المفرد. النمط األول
 07 ا تاهللا  )الالاال( لللبف. الصورة األولى
 2 ا تاهللا  )الفنو( لللبف. الصورة الثانية
 2 ا تاهللا  )أال( لللبف. الصورة الثالثة
 192 عطف الجملة على الجملة. النمط الثاني
 122 ا تلمنل )الاال( اللبف. الصورة األولى
 22 ا تلمنل )الفنو( لللبف. الصورة الثانية
 2 ا تلمنل )أال( اللبف. الصورة الثالثة
 12 ا تلمنل )ث ( لللبف. الصورة الرابعة

                                                                    الحادية عشرة:  البدل.
 المواضععدد  نوع التركيب                 النمط والصورة
 22 بدل )كل من كل(. النمط األول
 2 .[]الموهللل م ه )ا   ( + الوهللل )ا  ( الصورة األولى
 2 .[]الموهللل م ه )ا   الشن ال( + الوهللل )مل ف وال( الصورة الثانية
 1 .[]الموهللل م ه + الوهللل )ا   مالوالل( الصورة الثالثة
 2 .[]الموهللل م ه + الوهللل )ا   موهلل ( الصورة الرابعة

 1 .[]الموهللل م ه )مل ف وال( + الوهللل )مل ف ون هنفل( الصورة الخامسة
 2 .[]الموهللل م ه )مل ف وال( + الوهللل ) ك ال مالوالفل( الصورة السادسة
 .[]الموهللل م ه )جملل( + الوهللل )جملل( الصورة السابعة

 
2 



332 

 

]الموددددددهللل م دددددده شددددددوه جملددددددل )ظدددددد ف( + الوددددددهللل شددددددوه جملددددددل  الصورة الثامنة
 .[)ظ ف(

2 

 1 بدل )بعض من كل(. النمط الثاني
 1 .[]الموهللل م ه )هما  متول( + الوهللل )ا   مالوالل( الصورة األولى
 1 .[]الموهللل م ه ) ك ال( + الوهللل ) ك ال( الصورة الثانية
]الموهللل م ه )شوه جملدل ظد ف( + الودهللل )شدوه جملدل ظد ف(  الصورة الثالثة

]. 
2 

]الموهللل م ه شوه جملل )جن  المج ال ( + الوهللل شوه جملل  الصورة الرابعة
 .[)جن  المج ال ( 

1 

 1 بدل )اشتمال(. النمط الثالث
 1 .[]الموهللل م ه )مل ف وال( + الوهللل )مل ف وال( الصورة األولى

 
 الثانية عشرة: اإلضافة.

 اإلضافة المحضة )المعنوية(. -1

  .أ: اإلضافة إلى المفرد 
 عدد المواضع  نوع التركيب                 النمط والصورة
 112 .[المضاف )نكرة( + المضاف إليه )معرفة( ] النمط األول
 3 .[المهنف ) ك ال( + المهنف اللاه )لفظ الجسلل( ] الصورة األولى
 1 .[المهنف ) ك ال( + المهنف اللاه )علمًن( ] الصورة الثانية
 29 .[المهنف + المهنف اللاه )مل ف واًل( ] الصورة الثالثة
المهدددددنف ا ددددد  ظدددددن   ) كددددد ال( + المهدددددنف اللاددددده مل فدددددل  ] الصورة الرابعة

 .[)هما  متول(
12 

المهددددددنف  كدددددد ال )ا دددددد  ظددددددن  ( + المهددددددنف اللادددددده )ا دددددد   ] الصورة الخامسة
 .[مالوالل(

1 

المهنف ا   ظن   + المهنف اللاه )ا   ظدن   مهدنف  ] الصورة السادسة
 .[اللا هما (

2 

المهدددددنف شدددددوه جملدددددل )ظددددد ف( + المهدددددنف اللاددددده )ا ددددد   ] الصورة السابعة
 .[الشن ال(

1 
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 11 .[المضاف + المضاف إليه )نكرة( ] النمط الثاني
 10 .[المهنف ا   ظن  + المهنف اللاه ا   ظن   ) ك ال( ] الصورة األولى

 1 .[المهنف ا   ظن   + المهنف اللاه ) ك ال مالوالفل( ] الثانيةالصورة 
 46 .مالزمة اإلضافة للمفرد النمط الثالث
 2 كل. الصورة األولى
 11 اال . الصورة الثانية
 9 ذال. الصورة الثالثة
 2 وال. الصورة الرابعة

 2 ع هلل. الصورة الخامسة
 1 فالا. الصورة السادسة
 1 ال او. الصورة السابعة
 2 مل. الصورة الثامنة
 1 تح . الصورة التاسعة
 2 أ ل. الصورة العاشرة

الصةةةةةورة الحاديةةةةةة 
 عشرة

 2 مثقنل.

  ب: اإلضافة إلى الجملة. 
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 2 الذ. الصورة األولى
 11 اال . الصورة الثانية
 20 الذا. الصورة الثالثة

 اإلضافة غير المحضة )اللفظية(. -2
 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 3 .[المضاف )اسم مشتق( + المضاف إليه ] النمط األول
 1 .[المهنف )ا   فنعل( + المهنف اللاه )هما  متول( ] الصورة األولى
المضةةةاف )اسةةةةم مةةةةبهم مةةةالزم اإلضةةةةافة اللفظيةةةةة  ] النمط الثاني

 .[للمفرد( + المضاف إليه
2 
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 2 .[المهنف )را ( + المهنف اللاه )ا   ظن  ( ] الصورة األولى
 1 .[المهنف )مثل( + المهنف اللاه )ا   ظن  ( ] الصورة الثانية
 2 .[المضاف )مخففًا لفظيًا( + المضاف إليه] النمط الثالث
 1 .[المهنف )مث ا( + المهنف اللاه )هما  متول(] الصورة األولى
 1 .[المهنف )مث ا( + المهنف اللاه )ا   ظن  (] الصورة الثانية

 الثالثة عشرة: مواقع الجملة الخبرية.
 مواقع الجملة االسمية. -1

 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 12 البسيطة.مواقع الجملة االسمية  النمط األول
 5 القالج الجملل اال مال الو ابل )او ًا لموتهللأ(. الصورة األولى
 2 القالج الجملل اال مال الو ابل )حناًل(. الصورة الثانية
 2 القالج الجملل اال مال الو ابل )مقالل القالل(. الصورة الثالثة
 1 القالج الجملل اال مال الو ابل )مهنف اللاه(. الصورة الرابعة

 9 جنز (.ال مال الو ابل )جالاوًن لش ب را  ا الجملل القالج الخامسةالصورة 
 2 (.« لتنً »القالج الجملل اال مال الو ابل )وفل ال الصورة السادسة
 21 القالج الجملل اال مال الو ابل )ملبالفل(. الصورة السابعة
 2 القالج الجملل اال مال الو ابل )ولل المالوالل(. الصورة الثامنة
 2 القالج الجملل اال مال الو ابل )اوتهللائال(. الصورة التاسعة
 1 القالج الجملل اال مال الو ابل )اعت اهال(. الصورة العاشرة

 1 القل  الجملل اال مال الو ابل ) نئا فنعل(. الصورة الحادية عشرة
 2 القل  الجملل اال مال الو ابل )او ًا لح ف  ن خ(. الصورة الثانية عشرة

 21 الجملة االسمية الموسعة.مواقع  النمط الثاني
 1 القالج الجملل اال مال المال لل )او  لموتهللأ(. الصورة األولى
 1 القالج الجملل اال مال المال لل )او  لح ف  ن خ(. الصورة الثانية
 1 القالج الجملل اال مال المال لل )حناًل(. الصورة الثالثة
 1 القالل(.القالج الجملل اال مال المال لل )مقالل  الصورة الرابعة

 2 وًن لق  (.االقالج الجملل اال مال المال لل )جال  الصورة الخامسة
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 1 القالج الجملل اال مال المال لل )مج ال ال وح ف الج (. الصورة السادسة
 2 القالج الجملل اال مال المال لل )م هلل المفلاللال(. الصورة السابعة
 8 القالج الجملل اال مال المال لل )ملبالفل(. الصورة الثامنة
 1 القالج الجملل اال مال المال لل )مهنفًن اللاه(. الصورة التاسعة
 2 القالج الجملل اال مال المال لل )ولل المالوالل(. الصورة العاشرة

 القالج الجملل اال مال المال لل )اوتهللائال(. الصورة الحادية عشرة

 
2 

 القالج الجملل اال مال المال لل )تللالال(. الصورة الثانية عشرة

 
1 

 
 الجملة الفعلية. مواقع -2

 عدد المواضع نوع التركيب                 النمط والصورة
 292 مواقع الجملة الفعلية. النمط األول
 27 القالج الجملل الفللال )او  لموتهللأ(. الصورة األولى
 10 القالج الجملل الفللال )او ًا لح ف  ن خ(. الصورة الثانية
 2 )او ًا لفلل  ن خ(.القالج الجملل الفللال  الصورة الثالثة
 91 القالج الجملل الفللال )ولًل للمالوالل(. الصورة الرابعة

 1 القالج الجملل الفللال )مفلالاًل وه(. الصورة الخامسة
 121 القالج الجملل الفللال )ملبالفل(.  الصورة السادسة
 28 القالج الجملل الفللال )مهنفًن اللاه(. الصورة السابعة
 12 الجملل الفللال )وفل(.القالج  الصورة الثامنة
 18 القالج الجملل الفللال )حناًل(. الصورة التاسعة
 2 القالج الجملل الفللال )وهللاًل(. الصورة العاشرة

 12 القالج الجملل الفللال )جالاا ش ب(. الصورة الحادية عشرة
 2 القالج الجملل الفللال )اوتهللائال(. الصورة الثانية عشرة
 22 الجملل الفللال )تف ا ال(. القالج الصورة الثالثة عشرة
 3 القالج الجملل الفللال )تللالال(. الصورة الرابعة عشرة
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 الخاتمة
الحمدددهلل ر الدددذي و لمتددده تدددت  الودددنلحن  الوفهدددله التالفاقددده تدددهلل ا الغنادددن ، تددد  

، ففددي (جددزو عدد )لهلل ا ددل القدد آل الكدد ا   ار العال دده  ددذا الوحددم الددذي اوودد نه وفهددل
  ذه الهلل ا ل تالول  اللا جملل مل ال تنئ  م هن:هالو من  وا مل اسل 

تلددهللهلل  الت العدد  األ مددنب الالوددال  التددي تدد هلل علاهددن الجملددل اال ددمال المكال ددل مددل   -1
 الموتهللأ الالاو ، و ابل كن   أ  مال لل في الشالا هلل الق آ ال.

ال هلل الموتددهللأ فددي اآلاددن  المهلل ال ددل فددي وددال  متلددهللهللال مل فددًن، حاددم جددنو هددما ًا،   -2
الا دددد  علدددد ، المهددددنف اللددددي مل فددددل، الا دددد  الشددددن ال، الا دددد  مالوددددالل، الملدددد ف وددددال 

 التل اف، القهلل ال هلل  ك ال المحذالفًن المؤا ًا.

الجددنو الاودد  كددذلا مفدد هللًا مل فددًن ال كدد ال، الجملددل ا ددمال، الجملددل فللاددل، المحددذالفًن 
   الالمج ال ، المقهللمًن المتلهللهللًا.متللقًن ونلجن

ال هلل فدددي ت اكادددا الجملدددل الفللادددل مدددل األفلدددنل: أفلدددنل الزمدددل، القدددهلل ال هلل وكثددد ال مدددل   -3
 حام التلهللاهلل، الأفلنل متلهللال لمفلالل وه اللمفلاللال، الأفلنل مو ال للمجهالل.

قهلل تتال ل الجملل اال مال أال الفللادل ومدن اهدنف اللدا  ك اهدن األ ن دال مدل ألفدنظ   -4
لغالال أاد ا، تهدهللف اللدا اهللمدل المل دا المد اهلل، مثدل اللبدف الدذي افادهلل أال ت اكاا 

رنلوددددًن المشددددن كل فددددي الحكدددد  وددددال المتلددددنبفال، الالتالكاددددهلل الددددذي اهددددهللف اللددددا تقالاددددل 
اهدددنحه، أال تالكادددهلله،  المل دددا، التحقاقددده، الالودددهللل الدددذي افادددهلل تق اددد  المل دددا المددد اهلل الاة

لجملددل قولهددن، الواددنل الالحددنل الددذي ا مددي اللددا تغاادد  الحددهللم ، أال تالكاددهلل مهددمالل ا
الهائدل، كمددن تتال ددل الجملدل ونل لدد  لاهللمددل المل دا، كتاودداب الم لددال  ونلوددفل، 
الذلا اجلله ممازًا وهن عدل راد ه ممدل لد  اكدل مالودالفًن وهدن، الالتماادز الدذي اهدهللف 
اللا تاواب هللاللل الشيو الموه  التحهللاهلل ن، اللمن كنل تال ال الجملل ات دنالل مثدل 
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لا اهللمل المل دا المد اهلل وهدذا  كدالل قدهلل  وب دن ودال ال حدال  ذه الم نئل التي تههللف ال
 الالمل ا، ال ذه أ   الغنان  التي ت لا اللاهن هلل ا ت ن في  ذا الوحم.

قهلل تحتمل الجملل علا أكث  مل الجه الع اودي فدي  ك اهدن فدي القد آل الكد ا ، حادم   -1
   ااتلف مل وال الق آل الالمف  الل في ذلا علا ح ا ااتسف مذا وه  ال حالال.  

 
 وما توفيقي إال باهلل.
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summary 

Language is still voices that people express their purposes it is 

the largest container and the social entity that his received the 

attention of scholars in the past and present. And a tool for 

communication and communication between humans. Because 

there is no creativity or intellectual production of any nation in 

the absence of language. Intellectual creativity depends on its 

existence and is based on its growth and its advancement 

depends on its growth.  

The sentence and the composition are among the linguistic 

investigations that occupied the thinking of the grammarians so 

they studied them and the faux in them are works. And 

research in the holy quran is primarily in the  study of linguistic 

investigations. It is imperative for researchers to complete the 

linguistic glossary research especially in grammar. The 

relationship between grammar and the holy quran is a very 

close one because the holy quran is the reason for its inception 

after the spread of the melody whose appearance was a 

mistake in the signs of the syntax that resulted in a change in 

the meaning that emanated from the grammatical meaning 

that the words acquired in the qur anic verses after changing 

their rhymes. 

The basis grammatical structure is the meaning and expressions 

are means to reveal it. And that the grammatical meaning is a 

link between meanings before it is a link between words. And 

because it is necessary to take into account the context to 

reveal the meanings that the structures contain. The weighting 

of the meaning that suits him.one of the important issues in the 

science of grammar which is considered to be an ancient talk of 

origin and its originality is the topic of (grammatical structure). 
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Thus the importance of the research lies in that it sheds light on 

very important issues which are the study of grammatical 

structures and the statement of their most important patterns 

and images and the grammatical value of each style as well as 

the study of the auxiliary grammatical structures of denial and 

affirmation.          
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قائمةالمصادروالمراجع

 (.عن نافع القرآن الكريم، برواية )قالون

 -للدتلل  الالثقنفدل، القدن  ال الحانو ال حال، الود ا ا  مودبفا، ال نشد  مؤ  دل   دهللاالي  -1
  .2212مو ،   ل ال ش  

أ ددد ا  الل وادددل، أودددال الو كدددن  األ ودددن ي، تحقادددا: فاددد  ودددنلح قدددهللا ال، ال نشددد : هللا   -2
  .1991 –ه 1411الجول، وا ال ،   ل ال ش 

أ لالا التالكادهلل فدي القد آل الكد ا ، محمدهلل ح دال أودال الفتدالح، ال نشد : مكتودل لو دنل،  -3
 ، البولل األاللا. 1991وا ال ،   ل ال ش  

األشدددونه الال ظدددنئ  فدددي ال حدددال، جدددسل الدددهللال ال ددداالبي، تحقادددا: عودددهلل اللدددنل  دددنل   -4
 ، البولدل 2223 –ه 1423مك  ، ال نش : هللا  عنل  الكتا، القن  ال،   ل ال ش  

 الثنلثل.

األودددالل فدددي ال حدددال، أودددي وكددد  محمدددهلل ودددل ال ددد اي، تحقادددا: عودددهلل الح دددل الفتلدددي،  -1
  ، البولل الثنلثل.1988ا ال ،   ل ال ش  ال نش : مؤ  ل ال  نلل، و

العدد اا الجمددل الأشددونه الجمددل، فادد  الددهللال قوددنالال، ال نشدد : هللا  األالزاعددي للبونعددل  -6
  ، البولل األاللا.1932لو نل،   ل ال ش   –الال ش ، وا ال  

العددد اا القددد آل الكددد ا ، محمدددالهلل  دددلامنل ادددنقال ، ال نشددد : هللا  المل فدددل الجنملادددل،  -3
 البولل األاللا.

العدددد اا القدددد آل الكدددد ا  الما دددد ، محمددددهلل الباددددا ا ودددد ا ا ، ال نشدددد : هللا  ال فددددنئل،  -8
  ، البولل ال اولل.2229 –ه 1432لو نل،   ل ال ش   –وا ال  

جلفدد  أحمددهلل وددل محمددهلل وددل ال ددمنعال ال حددنل، تحقاددا: ز ادد   العدد اا القدد آل، أوددال -9
 الثن ال.  ، البولل1981 - د 1421 هلل، ال نش  عنل  الكتا،   ل ال ش  ارنزي ز 
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 أحمهلل عواهلل الهللعنل، أحمهلل محمهلل حمادهللال، ال دمنعال محمدالهلل قن د ، الع اا الق آل، -12
 ه، البولل األاللا.1421، هللمشا،   ل ال ش  ال نش : هللا  الم ا 

الع اا الق آل الوان ه، محي الهللال ول أحمهلل موبفي هلل الادش، ال نشد :هللا  ا  شدنهلل  -11
 ل ال اولل. د، البول1411للشؤالل الجنملال،  ال ان،   ل ال ش  

الع اا ثسثدال  دال ال مدل القد آل الكد ا ، أودي عودهلل ار الح دال ودل انلالاده، ال نشد :  -12
  .1988لو نل،   ل ال ش   –هللا  مكتول الهسل، وا ال  

العدد اا جددزو عدد  )العدد اا التف ددا  الوسرددل الأ ددونا ال ددزالل(، محمددهلل ح ددال  ددسمل،  -13
 ، البولددددل 2226 –ه 1423ال نشددد : هللا  اآلفددددنا الل واددددل، القدددن  ال،  دددد ل ال شدددد  

 .  األاللا

ا عددد اا المفوددددل لكتددددنا ار الم تددددل، وهجددد  عوددددهلل الالاحددددهلل وددددنلح، ال نشدددد : هللا   -14
  ، البولل األاللا.1993 –ه 1413الفك ،   ل ال ش  

األفلددنل، علددي وددل جلفدد  وددل علددي ال ددلهللي، أوددال القن دد ، الملدد الف وددنول القبددنج  -11
 ، البولددددل 1983 - ددددد 1423الوددددقلي، ال نشدددد : هللا  علدددد  الكتددددا،  دددد ل ال شدددد  

 األاللا.

حددددد (، علدددددي ماددددد ال جودددددن ، )  دددددنلل  لت كادددددا الق آ دددددي )هلل ا دددددل فدددددي  دددددال أ مدددددنب ا -16
منج تا ، كلال اآلهللاا، ق د  اللغدل الل وادل الآهللاوهدن، جنملدل الكالفدل، تحد  الشد اف: 

  .2229 –ه 1432ز ا  رنزي زا هلل،   ل 

عوددهلل المدد ل  ا اهدنح فددي علددال  الوسرددل، للاباددا القزالا دي، شدد ح التللاددا: محمددهلل  -13
 افنجي، ال نش : هللا  الجول، وا ال ، البولل الثنلثل. 

الو  دددنل فدددي علدددال  القددد آل، أودددال عودددهلل ار ودددهلل  الدددهللال محمدددهلل ودددل وهدددنهلل  الز كشدددي،  -18
تحقاا: محمهلل أودال الفهدل الود ا ا ، ال نشد : هللا  الحادنو الكتدا الل وادل،  د ل ال شد  

  ، البولل األاللا.1913 - د 1336
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محمدددهلل حمن دددل عوددهلل اللبادددف، ال نشدد : هللا  ر ادددا، القدددن  ال،  و ددنو الجملدددل الل واددل، -19
  .2223  ل ال ش  

الواددنل فددي ر اددا العدد اا القدد آل، أوددال الو كددن  األ وددن ي، تحقاددا: بدده عوددهلل الحماددهلل  -22
  .1982 - د 1422به، ال نش : الهائل المو ال اللنمل للكتنا،   ل ال ش  

 ي، وددكالح ددال وددل عوددهلل ار اللار وددل  التواددنل فددي العدد اا القدد آل، أوددال الوقددنو عوددهلل -21
 تحقاا: علا محمهلل الوجنالي، ال نش : عا ا الونوي الحلوي.

الت اكاا اللغالال للجملل الاو ال في شل  علي ول الجه ، الو ا ا  عوهلل الون ب عودهلل  -22
ال والف محمهلل، )  نلل منج تا ، كلال اآلهللاا، ق   اللغدل الل وادل الآهللاوهدن، جنملدل 

  .2226 - د 1423الزقنزاا،   ل 

الت اكادددا ال حالادددل فدددي القودددب الق آ دددي،  هدددنل فدددؤاهلل ح دددال، )  دددنلل منج دددتا ،  -23
 – دددد 1436ق ددد  اللغدددل الل وادددل، الجنملدددل ا  دددسمال، ردددزال،  ددد ل  –كلادددل اآلهللاا 

2211.)  

الت اكاددددا ال حالاددددل الهللالالتهددددن األ ددددلالوال )فددددي شددددل  موددددبفا وددددل زكدددد ي(، جملددددل  -24
 ، البولددل 2212أو اددل،  دد ل ال شدد   الل وددي الف جددن ي ال نشدد : جنملددل ال ددنول مددل

 األاللا.

وددل منلددا البددنئي، تحقاددا: كماددل المقنوددهلل، محمددهلل وددل عوددهلل ار، ت ددهال الفالائددهلل الت -21
 دد 11383محمهلل كنمل و كدن ، ال نشد : هللا  الكتدنا لل شد  الالبونعدل،  د ل ال شد  

- 1963.  
األ ك هلل ال،  د ل التبواا ال حالي، عوهلله ال اجحي، ال نش : هللا  المل فل الجنملال،  -26

 . ، البولل الثن ال1998 ش  ال

التبددال  ال حددالي للغددل الل واددل، و جشت ا دد ، ت جمددل:  مهددنل عوددهلل التددالاا، ال نشدد :  -23
  ، البولل الثنلثل.1994 –ه 1414مكتول الان جي، القن  ال،   ل ال ش  
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التل افددددن ، علددددي وددددل محمددددهلل الج جددددن ي، تحقاددددا: الودددد ا ا  األواددددن ي، ال نشدددد : هللا   -28
  د، البولل األاللا.1421نا الل وي، وا ال ،   ل ال ش  الكت

جدددنمل الددددهلل الل الل وادددل، موددددبفا ودددل محمددددهلل  دددلا  الغساا ددددي، ال نشددد : المكتوددددل  -29
 ، البولددددل الثنم ددددل 1993 – ددددد 1414وادددد ال ،  دددد ل ال شدددد   –اللودددد ال، ودددداهللا 

 الاللش الل.

  الوادن ي، الجنمل ألحكن  الق آل، أوال عوهلل ار محمهلل الق بوي، تحقاا:  شن   دما -32
  .2223 - د 1423ال ان ،   ل ال ش :  –ال نش : هللا  عنل  الكتا، ال لالهللال 

الجددهللالل فدددي العدد اا القددد آل الكددد ا ، محمددالهلل ودددل عودددهلل الدد حا  ودددنفي، ال نشددد : هللا   -31
  د، البولل ال اولل.1418ال شاهلل مؤ  ل ا امنل، هللمشا،   ل ال ش  

 دددل الماتدددن  لل شددد  الالتالزادددل، الجملدددل اال دددمال، علدددي أودددال المكدددن  ، ال نشددد : مؤ  -32
  ، البولل األاللا.2223 –ه 1428القن  ال،   ل ال ش  

وكدد  عوددهلل القددن   الج جددن ي، تحقاددا: علددي حاددهلل ، ال نشدد : هللا  أمددال  أوددالالجمددل،  -33
  .1982 – د 1392مكتول مجمل اللغل الل وال، هللمشا،   ل ال ش  

الدهللال قودنالال، ال نشد :  الجمل في ال حدال، الالادل ودل أحمدهلل الف ا ادهللي، تحقادا: فاد  -34
  ، البولل األاللا.1981 - د 1421مؤ  ل ال  نلل، وا ال ،   ل ال ش  

الجملدددل الاو ادددل فدددي  ثددد  الجدددنحظ، الوددد ا ا  الوددد ا ا  و كدددن ، ال نشددد : مكتودددل شدددج   -31
  .2211 - د 1436الهلل ،   ل ال ش  

م ي، الجملل الاو ال في  ه  الوسرل )هلل ا ل  حالال(، علي عودهلل الفتدنح محادي الشد -36
)  ددنلل منج ددتا ، كلاددل الت واددل، ق دد  اللغددل الل واددل الآهللاوهددن، جنملددل  نودد ،  دد ل 

  .2221 - د 1421

ائدددي، ال نشددد : هللا  الفكددد ، َّالجملدددل الل وادددل تالافهدددن الأق دددنمهن، فنهدددل ودددنلح ال دددم  -33
  ، البولل الثن ال.2223 – د 1423األ هللل،   ل ال ش   –عمنل 
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ال نشدد : مؤ  ددل الماتددن ، القددن  ال،  دد ل ال شدد   الجملددل الفللاددل، علددي أوددال المكددن  ، -38
  .2223 – د 1428

الج ا الهللا ي في حد الف الملدن ي، أودال محمدهلل ودهلل  الدهللال ح دل ودل قن د ، تحقادا:  -39
 -فاددد  الدددهللال قودددنالال، محمددددهلل  دددهللا  فنهدددل، ال شدددد : هللا  الكتدددا الللمادددل، وادددد ال ، 

  ، البولل األاللا.1992 - د 1413لو نل،   ل ال ش  

ل في الملن ي الالوانل الالوهللال، ال اهلل أحمهلل الهنشمي، ال نش : المكتودل جالا   الوسر -42
  ، البولل األاللا.1999 –ه 1422اللو ال، وا ال ،   ل ال ش  

حنشدددال الودددونل علدددا شددد ح األشدددمال ي أللفادددل اودددل منلدددا، أودددال الل فدددنل الودددونل،  -41
،  1993 - ددد 1413وادد ال ،  دد ل ال شدد :  –ال نشدد : هللا  الكتددا الللماددل، لو ددنل 

 البولل األاللا.

الاونئب، أوال الفتح عثمنل اول ج ي، تحقاا: محمهلل علدي ال جدن ، ال نشد : هللا   -42
 عنل  الكتا، وا ال .

اوددنئب الت كاددا فددي هللاددالال أحمددهلل الشددن ف، الودد ا ا  البددن   الشدد اف، ال نشدد :  -43
  ، البولل األاللا.2222لاوان،   ل ال ش   –هللا  الكتا الالب ال، و غنزي 

ال حدددال الل ودددي، عودددهلل الددد حمل محمدددهلل أادددالا، ال نشددد : مؤ  دددل هلل ا دددن   قهللادددل فدددي  -44
 الوونح، مو .

هلل ا ددل الظافاددل أل ددلالا التالكاددهلل فددي القدد آل الكدد ا ، عنئشددل عواددزال، )  ددنلل هللكتددال اال،  -41
كلاددل اآلهللاا الالللددال  ا   ددن ال، ق دد  اللغددل الل واددل الآهللاوهددن، جنملددل ونت ددل، الجزائدد ، 

  .2229 –  2228  ل 

وكدد  عودهلل القددن   الج جدن ي، تحقاددا: محمدهلل الت جددي، ال نشدد : هللالئدل ا عجددنز، أودال  -46
  ، البولل األاللا.1991هللا  الكتنا الل وي، وا ال ،   ل ال ش  

 دددد  ودددد نعل ا عدددد اا، أوددددال الفددددتح عثمددددنل اوددددل ج ددددي، تحقاددددا: ح ددددل   ددددهللاالي،  -43
  ، البولل األاللا.1981ال نش : هللا  القل ، هللمشا،   ل ال ش  
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وددهلل ار محمددهلل ال قدد اب، ال نشدد : هللا  الكتددا الالب اددل، الشددنمل فددي اللغددل الل واددل، ع -48
 ، البولل األاللا.2223لاوان،   ل ال ش   –و غنزي 

 -شددد ح اآلج المادددل، محمدددهلل ودددل ودددنلح اللثامدددال، ال نشددد : مكتودددل ال شدددهلل، ال ادددن  -49
  ، البولل األاللا.2221 –ه 1326ال لالهللال،   ل ال    

شدد ح اوددل عقاددل، اوددل عقاددل عوددهلل ار وددل عوددهلل الدد حمل، تحقاددا: محمددهلل محددي الددهللال  -12
 ، 1982 –ه 1422عوددددهلل الحماددددهلل، ال نشدددد : هللا  التدددد ام، القددددن  ال،  دددد ل ال شدددد : 

 البولل اللش الل.

ش ح اول ال نظ  علا ألفادل اودل منلدا، ودهلل  الدهللال محمدهلل ودل منلدا، تحقادا: محمدهلل  -11
 - دددددد 1422الكتدددددا الللمادددددل،  ددددد ل ال شددددد : ون دددددل عادددددالل ال دددددالهلل، ال نشددددد : هللا  

  ، البولل األاللا.2222

شدد ح ت ددهال الفالائددهلل، تحقاددا: عوددهلل الدد حمل ال دداهلل، محمددهلل وددهللالي الماتددالل، ال نشدد :  -12
  ، البولل األاللا.1992 –ه 1412هللا   ج  للبونعل،   ل ال ش  

 – ش ح التو اح، األز  ي،انلهلل ول عوهلل ار، ال نشد ، هللا  الكتدا الللمادل، واد ال  -13
  ، البولل األاللا.2222 - د 1421لو نل،   ل ال ش  

ش ح الجمل للزجني، أوال الح دل علدي ودل عودفال  ا شدوالي، ال نشد : هللا  الكتدا  -14
  ، البولل األاللا.1998 - د 1419وا ال ،   ل ال ش :  –الللمال، لو نل 

شدد ح ال هددي علددا الكنفاددل، تحقاددا عوددهلل اللددنل مكدد  ، ال نشدد : جنملددل قددن  اددال ل،  -11
  .1938 – د 1398 ل ال ش   

 ا فدددي مل فدددل كدددس  اللددد ا، عودددهلل ار جمدددنل الدددهللال اودددل  شدددن  ذال  الدددذشددد ح شددد -16
 -األ وددن ي، تحقاددا: عوددهلل الغ ددي الددهللق ، ال نشدد : الشدد كل المتحددهللال للتالزاددل، هللمشددا

  ، البولل األاللا.1984 –ه 1424 ال ان،   ل ال ش  
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ي، تحقادا: ح دن جمادل ش ح عاالل ا ع اا، أوي الح ل علي ودل فهدنل المجنشدل -13
 ، البولدددل 1981 - دددد 1426حدددهللاهلل، ال نشددد : مكتودددل الم دددن ، األ هللل،  ددد ل ال شددد  

 األاللا.

شدد ح قبدد  ال ددهللا الوددل الوددهللا، جمددنل الددهللال وددل  شددن  األ وددن ي، محمددهلل محددي  -18
 ددد، البولددل الحنهللاددل 1383الددهللال عوددهلل الحماددهلل، مكددنل ال شدد : القددن  ال،  دد ل ال شدد  

 عش .

تحقاددا: عوددهلل المدد ل  أحمددهلل  الاددهللي، ال نشدد : م كددز الوحددم  شدد ح الكنفاددل الشددنفال، -19
حانو الت ام ا  سمي، مكل المك مل، البولل األاللا.  الللمي الاة

ش ح المغ ي في ال حدال، محمدهلل عودهلل الد حا  ودل الح دال اللمد ي الماس دي، تحقادا:  -62
، 1998عوهلل القدنهلل  الهاتدي، هللا  الكتدا الل وادل، ولدهلل ال شد : و غدنزي،  د ل ال شد : 

 بولل األاللا.ال

شددد ح المفودددل، الددداش ودددل علدددي ودددل الددداش أودددي ال ددد اان، الملددد الف ودددنول الددداش،  -61
 ، 2221 – دددد 1422لو دددنل،  ددد ل ال شددد   –ال نشددد : هللا  الكتدددا الللمادددل، واددد ال  

 البولل األاللا.

الونحوي في فقده اللغدل، أودي الح دال أحمدهلل ودل فدن ل زك ادن، ال نشد : هللا  الكتدا  -62
  ، البولل األاللا. 1993 - د 1418 ل ال ش  لو نل،   –الللمال، وا ال  

الظددددالا   اللغالاددددل فددددي التدددد ام ال حددددالي، علددددي أوددددال المكددددن  ، ال نشدددد : هللا  ر اددددا،  -63
  ، البولل األاللا.2223القن  ال،   ل ال ش  

اللسمددل ا ع اواددل فددي الجملددل وددال القددهللا  الالحددهللام، محمددهلل حمن ددل عوددهلل اللباددف،  -64
  .2221ش  ال نش : هللا  ر اا، القن  ال،   ل ال 

فدددي قالاعدددهلل ال حدددال الل ودددي قالاعدددهلل التبوادددا، مهدددهللي المازالمدددي، ال نشددد : هللا  ال ائدددهلل  -61
  ، البولل الثن ال.1986 –ه 1426لو نل،   ل ال ش   –الل وي، وا ال  
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فدددي ال حدددال الل ودددي  قدددهلل التالجاددده، مهدددهللي المازالمدددي، ال نشددد : هللا  ال ائدددهلل الل ودددي،  -66
 .لبولل الثن ال ، ا1986 –ه 1426لو نل،   ل ال ش   –وا ال  

القددنمالل المحدداب، مجددهلل الددهللال وددل القددالا الفادد الز آوددنهللي، تحقاددا: مكتوددل التدد ام،  -63
 ، 2221 – ددددد 1426لو ددددنل،  دددد ل ال شدددد :  -ال نشدددد : مؤ  ددددل ال  ددددنلل، وادددد ال 

 البولل الثنم ل.

قالاعدددهلل ال حدددال الل ودددي فدددي هدددالو  ظ ادددل الددد ظ ،  ددد نو حمادددهلل الوادددنتي، ال نشددد : هللا   -68
  ، البولل األاللا.2223الائل،   ل ال ش  

الكنفاددل فددي علدد  ال حددال الالشددنفال فددي علمددي التودد اف الالاددب، اوددل الحنجددا جمددنل  -69
الدددددهللال عثمدددددنل، تحقادددددا: ودددددنلح عودددددهلل اللظدددددا  الشدددددنع ، ال نشددددد : مكتودددددل اآلهللاا، 

  .2212 - د 1431القن  ال،   ل ال ش  

 نشدد : هلل  ددن الل، الالكتددنا،  دداوالاه أوددي وشدد  وددل ق ودد ، تحقاددا: عوددهلل ال ددس  محمدد -32
  ، البولل الثنلثل.1988 – د 1428 جي، القن  ال،   ل ال ش : هللا  مكتول الان

الكتدنا الف اددهلل فددي العدد اا القدد آل المجادهلل، الم تجددا الهمددهللا ي، تحقاددا: محمددهلل  ظددن   -31
ال دلالهللال،  د ل ال شد :  -الهللال الفتاح، ال نش : مكتودل هللا  الزمدنل، المهللا دل الم دال ال

 ا. ، البولل األالل2226 - د 1423

ا الكلادددن  ملجددد  فدددي المودددبلحن  الالفددد الا اللغالادددل، أودددال الوقدددنو أادددالا ودددل مال ددد -32
تحقاددا: عددهلل نل هلل الاددش، ال نشدد : مؤ  ددل ال  ددنلل، وادد ال ،  دد ل ال شدد   الكفددالي،
  .1998 –ه 1419

ول م ظال ، تحقاا: عوهلل ار علي الكوا ، المحمهلل أحمدهلل ح دا ار، ل نل الل ا، ا -33
 الملن ف، القن  ال. ال نش  محمهلل الشنذلي، ال نش : هللا 

اللغدددل الل وادددل مل ن دددن المو ن دددن، تمدددن  ح دددنل، ال نشددد : هللا  الثقنفدددل، المغددد ا،  ددد ل  -34
  .1994ال ش  
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اللغل، ف دهلل ال، ت جمدل: عودهلل الحمادهلل الدهللالاحلي، محمدهلل القودنب، ال نشد : الم كدز  -31
  .2214القالمي للت جمل، القن  ال،   ل ال ش  

ل فدددي الت كادددا ال حدددالي، ودددو ي الوددد ا ا  لغدددل القددد آل الكددد ا  فدددي  دددال ال ال دددال ، هلل ا ددد -36
  .1994 - د 1414ال اهلل، ال نش : هللا  المل فل الجنملال، مو ،   ل ال ش  

اللمددل فددي الل واددل، أوددال الفددتح عثمددنل اوددل ج ددي، تحقاددا: فددنئز فددن ل، ال نشدد : هللا   -33
  .1932الكتا الثقنفال، الكالا ،   ل ال ش  

منلا، هوب التللادا: عودهلل اللبادف ودل متل ألفال اول منلا، محمهلل ول عوهلل ار ول  -38
 - دددددد 1423محمدددددهلل الابادددددا، ال نشددددد : مكتودددددل الل الودددددل، الكالاددددد ،  ددددد ل ال شددددد  

  ، البولل األاللا. 2226
مددل مشددكل العدد اا القدد آل، أحمددهلل وددل محمددهلل الادد اب، أوددال وددسل، ال نشدد :  المجتوددا -39

  د.1426مجمل الملا فههلل، المهللا ل الم ال ال،   ل ال ش  

ال نشدد : ا  القدد آل، أوددي علددي الفهددل وددل ح ددل البو  ددي، مجمددل الواددنل فددي تف دد -82
  .2226- د1423لو نل، البولل األاللا،   ل ال ش   -هللا  الللال ، وا ال 

المجادددهلل فدددي العددد اا القددد آل المجادددهلل، و  دددنل الدددهللال أودددال ا دددحنا ال فنق دددي، تحقادددا:  -81
 حنت  ونلح الهنمل، ال نش : هللا  اول الجال ي ل ش  الالتالزال، البولل األاللا.

لن ي الق آل للف او، أودال زك ادن احدي الفد او، تحقادا: أحمدهلل اال دف ال جدنتي، محمدهلل م -82
علددددي ال جددددن ، عوددددهلل الفتددددنح ال ددددمنعال الشددددلوي، ال نشدددد : الددددهللا  المودددد ال للتددددالاف 

 الالت جمل، مو ، البولل األاللا

ع اوه للزجني، أوال ال حنا الو ا ا  ودل ال د ي، تحقادا: عودهلل الجلادل  -83 ملن ي الق آل الاة
 ، البولددددل 1988 - ددددد 1428ال نشدددد : عددددنل  الكتددددا،  دددد ل ال شدددد :  عوددددهلله شددددلوي،

 األاللا.

األ هللل،  د ل  –ملن ي ال حال، فنهل ونلح ال م ائي، ال نشد : هللا  الفكد ، عمدنل  -84
  ، البولل األاللا.2222 –ه 1422ال ش  
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ال منعال ول حمنهلل الجدال  ي،، تحقادا: ،ملج  الوحنح، تني اللغل الوحنح الل ا -81
أحمددددهلل عوددددهلل الغفددددال  عبددددن ، ال نشدددد : هللا  الللدددد  للمساددددال، وادددد ال ،  دددد ل ال شدددد : 

  ، البولل ال اولل.1983 –ه 1423

ملجددد  اللدددال، الالادددل ودددل أحمدددهلل الف ا ادددهللي، تحقادددا: مهدددهللي المازالمدددي، الوددد ا ا   -86
 ال نم ائي.

عودهلل القدنهلل ، محمدهلل ال جدن ،  ملج  الال اب، الو ا ا  موبفا، أحمهلل الزادن ، حنمدهلل -83
 تحقاا: مجمل اللغل الل وال، ال نش : هللا  الهللعالال.

الملال في العد اا الجدزو الثسثدال، هد رن  كد ا  المال دالي، ال نشد : هللا  الدالا م،   -88
  ، البولل األاللا.2214 –ه 1431الل اا،   ل ال ش  

ار، مغ ددي اللواددا عددل كتددا األعن اددا، تحقاددا: مددنزل الموددن ا، محمددهلل علددي حمددهلل -89
  ، البولل ال نهلل ل.1981ال نش : هللا  الفك ، وا ال ،   ل ال ش  

المفتنح في الو ف، أوال وك  عوهلل القدن   الج جدن ي، تحقادا: علدي تالفادا الحمدهلل،  -92
  ، البولل األاللا.1983 - د 1423ال نش  مؤ  ل ال  نلل، وا ال ،   ل ال ش  

تحقادددا: علدددي ودددال  المفودددل فدددي وددد لل ا عددد اا، أودددال القن ددد  محمدددالهلل الزماشددد ي، -91
  ، البولل األاللا.1993ملح ، ال نش : هللا  مكتول الهسل، وا ال ،   ل ال ش  

وحد  الم جدنل، المقتوهلل في ش ح ا اهنح، عوهلل القن   الج جن ي، تحقادا: كدنظ   -92
  .1982الل اا،   ل ال ش   ،ال نش : هللا  ال شاهلل

ودنلمو هلل، تحقادا:  المقتها، محمهلل ول ازاهلل ول عوهلل األكود  أودال اللودنل، الملد الف -93
 محمهلل عوهلل الانلا عظامل، ال نش : هللا  عنل  الكتا، وا ال .

مددل أ دد ا  اللغددل، الودد ا ا  أ ددال، ال نشدد : مكتوددل األ جلددالا المودد ال، القددن  ال،  دد ل  -94
  ، البولل ال نولل.1994ال ش  

م ددن   الوحددم فددي اللغددل، تمددن  ح ددنل، ال نشدد : مكتوددل األ جددنال المودد ال، القددن  ،  -91
  .1992   ل ال ش 
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ال حدددال الشدددنفي، محمدددالهلل ح ددد ي مغنل دددل، ال نشددد : مؤ  دددل ال  دددنلل، واددد ال ،  ددد ل  -96
  ، البولل الثنلثل.1993 - د 1418ال ش  

 حال ال ب وال األودنلل الالحهللاثدل، أحمدهلل محمدهلل عودهلل ال اهدي، ال نشد : هللا  مكتودل  -93
  .2223الثقنفل، القن  ال،   ل ال ش  

 لملن ف، البولل الانم ل عش .ال حال الالافي، عونل ح ل، ال نش : هللا  ا -98
 مل الهالامل في ش ح جمل الجالامل، جسل الهللال عوهلل ال حمل ال داالبي، تحقادا:  -99

 قال، مو .اعوهلل الحماهلل   هللاالي، ال نش : المكتول التالف

الانقال  الالم جنل فدي العد اا القد آل، محمدهلل  دال ي ودل محمدهلل ودن تجي، ال نشد :  -122
  ، البولل األاللا.2222 - د 1423األ هللل،   ل ال ش  –هللا  األعس ، عمنل 

 
  



312 

 

اآلياتفهرس

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴿        
﴾ 

 282 3، 2 ال وا

﴿    ﴾ 33 3 ال وا 

﴿      ﴾ 186 5، 4 ال وا 

﴿  ﴾ 171 8 ال وا 

﴿   ﴾ 121 9 ال وا 

﴿   ﴾ 119 17 ال وا 

﴿   ﴾ 119 11 ال وا 

﴿    ﴾ 266، 199 12 ال وا 

﴿     ﴾ 113 14 ال وا 

﴿    ﴾ 115 15 ال وا 

﴿     ﴾ 84، 87 10 ال وا 

﴿         
   ﴾ 

 257 18، 10 ال وا

﴿      ﴾ 371، 120، 97 18 ال وا 

﴿    ﴾ 297، 124، 84 19 ال وا 

﴿    ﴾ 286، 87 21 ال وا 

﴿       85 22، 21 ال وا 



313 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴾ 

﴿   ﴾ 198 23 ال وا 

﴿      ﴾ 184 24 ال وا 

﴿         
 ﴾ 

 
 ال وا

24 ،25 184 

﴿  ﴾ 274 26 ال وا 

﴿     ﴾ 157، 83، 00 20 ال وا ،
298 

﴿    ﴾ 376، 265 29 ال وا 

﴿     ﴾ 186 37 ال وا 

﴿   ﴾ 69 31 ال وا 

﴿      ﴾ 252 32، 31 ال وا 

﴿      ﴾ 270، 185 35 ال وا 

﴿     ﴾ 240 36 ال وا 

﴿      
    ﴾ 

، 153، 50، 46 30 ال وا
199 

﴿      
        

﴾ 

، 217، 187، 89 38 ال وا
251 

﴿        
  ﴾ 

 178، 41، 28 39 ال وا



314 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴿       
       

﴾  
 47 ال وا

03 ،92 ،202 ،
290 

﴿   ﴾  273 1 ال نزعن 

﴿  ﴾  230 4 ال نزعن 

﴿  ﴾  230 5 ال نزعن 

﴿   ﴾  89 6 ال نزعن 

﴿     ﴾  373 0، 6 ال نزعن 

﴿  ﴾  270، 172 0 ال نزعن 

﴿      ﴾  9، 8 ال نزعن 
 

57 ،206 

﴿     ﴾  97، 59 17 ال نزعن 

﴿     ﴾  12 ال نزعن 
35 ،89 ،210 ،

200 
﴿    ﴾  167 13 ال نزعن 

﴿   ﴾  
 209، 40 14 ال نزعن 

﴿      ﴾  269 ،194 16 ال نزعن  

﴿     ﴾  03 10 ال نزعن 

﴿    ﴾  111 19 ال نزعن 

﴿   ﴾  110 27 ال نزعن 



311 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴿  ﴾  91 21 ال نزعن 

﴿      ﴾  243 22، 21 ال نزعن 

﴿   ﴾  91 22 ال نزعن 

﴿      ﴾  241 23، 22 ال نزعن 

﴿    ﴾  37 24 ال نزعن 

﴿     ﴾  192 25 ال نزعن 

﴿      ﴾  103 26 ال نزعن 

﴿    ﴾  196، 170 37 ال نزعن ،
263 ،376 

﴿    ﴾  115 31 ال نزعن 

﴿   ﴾  192 33 ال نزعن 

﴿       
   ﴾  

 252 35، 34 ال نزعن 

﴿     ﴾  176 35 ال نزعن 

﴿      ﴾  174 30 ال نزعن 

﴿        
   ﴾ 

 39 38، 30 ال نزعن 

﴿    ﴾  105، 68 38 ال نزعن 

﴿         
 ﴾ 

 117 39 ال نزعن 



316 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴿        
      ﴾ 

 ال نزعن 
 

39 ،47 47 

﴿    ﴾  105، 68 47 ال نزعن 

﴿   ﴾  54 43 ال نزعن 

﴿     ﴾  167 44 ال نزعن 

﴿        
  ﴾ 

 45 ال نزعن 
181 ،190 ،
238 ،298 

﴿  ﴾ 371 1 عول 

﴿       
  ﴾ 

 242 4، 3 عول

﴿       ﴾ 30 6، 5 عول 

﴿   ﴾ 

 
 43 6 عول

﴿    
 

   
   ﴾  

 38 17 : 8 عول

﴿       ﴾ 200 9، 8 عول 

﴿  ﴾ 43 9 عول 

﴿   ﴾ 68 11 عول 

﴿   ﴾ 374، 42 12 عول 

﴿   ﴾ 67 13 عول 



313 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴿  ﴾ 263، 67 15 عول 

﴿     ﴾ عول 
 
15 ،16 225 

﴿    ﴾ 124 10 عول 

﴿        
﴾ 

 373، 249 19، 18 عول

﴿    ﴾ 173 19 عول 

﴿        
﴾ 

 243 27، 19 عول

﴿   ﴾  170 27 عول 

﴿     ﴾ 370، 151 23 عول 

﴿       
 ﴾ 

 272 24 عول

﴿       
      ﴾ 

 244 25، 24 عول

﴿    ﴾ 177 25 عول 

﴿  ﴾ 236 20 عول 

﴿    ﴾ 88 32 عول 

﴿     ﴾ 207، 196 33 عول 

﴿  ﴾ 267 34 عول 



318 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴿      ﴾ 221 36 عول 

﴿      
﴾ 

 64 38، 30 عول

﴿    ﴾ 206 39 عول 

﴿       
﴾  

 65 47، 39 عول

﴿    ﴾ 161، 63 41 عول 

﴿   ﴾  126 1 التكالا 

﴿   ﴾  93 2 التكالا 

﴿   ﴾  128 3 التكالا 

﴿    ﴾  170 14 التكالا 

﴿   ﴾  195 10 التكالا 

﴿    ﴾  288، 168 19 التكالا 

﴿         
      ﴾ 

 
 

 التكالا 

 
 
19: 21 

220 

﴿      ﴾  279، 277 27 التكالا ،
266 

﴿   ﴾  277 21 التكالا 

﴿   ﴾  160، 130 22 التكالا 

﴿     ﴾  166، 136 24 التكالا 



319 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴿     ﴾  264 25 التكالا 

﴿     ﴾  224، 167 26 التكالا 

﴿        
   ﴾ 

 253 20، 26 التكالا 

﴿     ﴾  278 20 التكالا 

﴿        
﴾ 

 258، 181 28 التكالا 

﴿   ﴾  93 1 اال فبن 

﴿   ﴾  129 3 اال فبن 

﴿    ﴾  173 0 اال فبن 

﴿      ﴾  
 اال فبن 

 
8 222 

﴿       
 ﴾ 

 280 17، 9 اال فبن 

﴿   ﴾  104 17 اال فبن 

﴿﴿      
    ﴾ 

 اال فبن 
 
 
17  :12 

229 

﴿   ﴾  170 12 اال فبن 

﴿    ﴾  101 13 اال فبن 

﴿    ﴾  101 14 اال فبن 



362 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴿        
 ﴾ 

 اال فبن 
 
 
14 ، 15 

222 

﴿   ﴾  15 اال فبن 
171 ،196 ،

265 
﴿    ﴾  166، 136 16 اال فبن 

﴿        
 ﴾ 

 152، 40 19 اال فبن 

﴿  ﴾ 283، 57 1 المبففال 

﴿      ﴾ 90 2 المبففال 

﴿     ﴾ 242 3 المبففال 

﴿        
﴾ 

 251 6، 5 المبففال

﴿     ﴾ 98 6 المبففال 

﴿       ﴾ 102 0 المبففال 

﴿  ﴾ 58 9 المبففال 

﴿    ﴾ 94 11 المبففال 

﴿       ﴾ 182 12 المبففال 

﴿       
﴾  

 208، 120، 50 13 المبففال

﴿       299، 292، 82 14 المبففال 



361 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

 ﴾ 

﴿    ﴾ 168 16 المبففال 

﴿       ﴾ 10 المبففال 
37 ،83 ،129 ،

284 ،292 
﴿      ﴾  102 18 المبففال 

﴿   ﴾ 278 23 المبففال 

﴿     ﴾ 259 24 المبففال 

﴿    ﴾ 125 25 المبففال 

﴿       
    ﴾ 

 220 26، 25 المبففال

﴿     
 ﴾ 

 35 26 المبففال

﴿     
     ﴾ 

 281 20، 26 المبففال

﴿   ﴾ 48 20 المبففال 

﴿    ﴾ 222، 178، 95 28 المبففال 

﴿       
 ﴾ 

 83، 00 29 المبففال

﴿    ﴾ 207، 94 37 المبففال 

﴿      275، 96، 97 31 المبففال 



362 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴾ 

﴿      ﴾ 32 المبففال 
107 ،278 ،
280 ،375 

﴿    ﴾ 153 33 المبففال 

﴿      
﴾ 

 95، 44 34 المبففال

﴿      
    ﴾ 

 373 35، 34 المبففال

﴿   ﴾ 267، 126، 98 2 اال شقنا 

﴿   ﴾ 126 3 اال شقنا 

﴿    ﴾ 113 4 اال شقنا 

﴿       
   ﴾ 

 44 8، 0 اال شقنا

﴿    ﴾ 90 9 اال شقنا 

﴿      ﴾ 17 اال شقنا 
129 ،277 ،

260 
﴿     ﴾ 294، 84، 08 13 اال شقنا 

﴿     ﴾ 289، 145، 03 14 اال شقنا 

﴿      ﴾ 09 15 اال شقنا 

﴿      ﴾ 145 21 اال شقنا 

﴿    ﴾ 299 22 اال شقنا 



363 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴿    ﴾ 32 23 اال شقنا 

﴿       
      ﴾ 

 
 

 اال شقنا
24 ،25 219 

﴿       
  ﴾ 

، 227، 213، 53 25 اال شقنا
201 

﴿   ﴾ 120 4 الو الي 

﴿       
﴾ 

 253، 227 5، 4 الو الي

﴿    ﴾ 208، 34 6 الو الي 

﴿      ﴾ 34 0 الو الي 

﴿        
 ﴾ 

 182 8 الو الي

﴿        
       

     ﴾ 

 282، 226 9، 8 الو الي

﴿       
   ﴾ 

 54، 33 9 الو الي

﴿       
       

﴾ 

 17 الو الي
55 ،01 ،140 ،

247 



364 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴿      
       

 ﴾ 

 11 الو الي
29 ،02 ،284 ،

372 

﴿     ﴾ 169 12 الو الي 

﴿    ﴾ 106 13 الو الي 

﴿        
﴾ 

 281 14، 13 الو الي

﴿       
﴾ 

 265 15، 14 الو الي

﴿       
    ﴾ 

 62 16 :14 الو الي

﴿     ﴾ 48 19 الو الي 

﴿    ﴾ 33 27 الو الي 

﴿        ﴾ الو الي 
 
21 ،22 232 

﴿      ﴾ 164 4 البن ا 

﴿        
 ﴾ 

 228 0، 6 البن ا

﴿     ﴾ 266، 95 0 البن ا 

﴿   ﴾ 125 9 البن ا 



361 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴿      ﴾ 166 17 البن ا 

﴿   ﴾ 160، 130 14 البن ا 

﴿     ﴾ 272، 05 15 البن ا 

﴿   ﴾ 178، 91 2 األعلا 

﴿   ﴾ 377، 175 4 األعلا 

﴿   ﴾ 127 5 األعلا 

﴿   ﴾ 241 6 األعلا 

﴿         
    ﴾ 

 213، 183 0، 6 األعلا

﴿         
﴾ 

 295، 05 0 األعلا

﴿  ﴾ 112 8 األعلا 

﴿    ﴾ 88 9 األعلا 

﴿  ﴾ 172 11 األعلا 

﴿      ﴾ 148 13 األعلا 

﴿       
 ﴾ 

 247 15، 14 األعلا

﴿    ﴾ 261 15 األعلا 

﴿   ﴾ 200، 276، 33 10 األعلا 

﴿     ﴾ 102 18 األعلا 



366 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴿       
  ﴾ 

 248 19، 18 األعلا

﴿   ﴾ 258 19 األعلا 

﴿   ﴾ 190 2 الغنشال 

﴿       

         

      ﴾ 

 285، 64 6 ، 2 الغنشال

﴿   ﴾ 179 4 الغنشال 

﴿      ﴾ 213، 105 6 الغنشال 

﴿         
    ﴾ 

 231، 223 0، 6 الغنشال

﴿      ﴾ 146 0 الغنشال 

﴿        
  ﴾ 

  الغنشال
8 : 17 

 
 
66 

﴿        ﴾ 223 11، 17 الغنشال 

﴿         
       ﴾ 

 
 

 الغنشال
17: 13 237 ،287 

﴿    ﴾ 155 11 الغنشال 

﴿   ﴾ 53 12 الغنشال 



363 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴿   ﴾ 210 13 الغنشال 

﴿     
﴾ 

 236 14، 13 الغنشال

﴿   ﴾ 100، 139 22 الغنشال 

﴿   ﴾ 69 25 الغنشال 

﴿    ﴾ 291، 69 26 الغنشال 

﴿      ﴾  202، 154 8 الفج 

﴿     ﴾  117 9 الفج 

﴿   ﴾  371 12 الفج 

﴿   ﴾  103 14 الفج 

﴿   ﴾  290، 42 16 الفج 

﴿   ﴾  42 18 الفج 

﴿     ﴾  151 19 الفج 

﴿     ﴾  148 27 الفج 

﴿    ﴾  272 21 الفج 

﴿     ﴾  92 24 الفج 

﴿   ﴾  128 25 الفج 

﴿     ﴾  273، 146 28 الفج 

﴿    ﴾  140 29 الفج 

﴿    ﴾ 283، 246، 34 2 الولهلل 



368 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴿    ﴾ 179، 92 6 الولهلل 

﴿  ﴾ 110 17 الولهلل 

﴿  ﴾ 58 13 الولهلل 

﴿      ﴾ 239، 219 14 الولهلل 

﴿        
﴾ 

 219 16، 15 الولهلل

﴿    ﴾ 239 16 الولهلل 

﴿       
  ﴾ 

 85 10 الولهلل

﴿   ﴾ 29 18 الولهلل 

﴿      
﴾ 

 
 الولهلل

 
19 

31 ،163 

﴿   ﴾ 54 27 الولهلل 

﴿  ﴾ 174 5 الشمل 

﴿   ﴾ 118 8 الشمل 

﴿   ﴾ 195، 92 12 الشمل 

﴿       ﴾ 250 13 الشمل 

﴿   ﴾ 152 16 الشمل 

﴿   ﴾ 288، 169 4 اللال 

﴿        45 0 :5 اللال 



369 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

  ﴾ 

﴿      ﴾ 149 11 اللال 

﴿    104 12 اللال 

﴿   ﴾ 372، 127 14 اللال 

﴿       
 ﴾ 

 231 15، 14 اللال

﴿    ﴾ 183 15 اللال 

﴿       
 ﴾ 

 218 16، 15 اللال

﴿      ﴾ 138 19 اللال 

﴿     ﴾ 27 اللال 
192 ،218 ،

262 
﴿  ﴾ 165 21 اللال 

﴿     ﴾ 164 4 الهحا 

﴿    ﴾ 165، 59 5 الهحا 

﴿   ﴾ 127 0 الهحا 

﴿      
﴾ 

 218 3، 2 الش ح

﴿   ﴾ 175 3 الش ح 

﴿   ﴾ 114 4 الش ح 



332 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴿    ﴾ 260، 198 5 الش ح 

﴿         
﴾ 

 234، 100 6، 5 الش ح

﴿   ﴾ 97 0 الش ح 

﴿    ﴾ 171 5 التال 

﴿        
  ﴾ 

 253 2، 1 الللا

﴿    ﴾ 111 2 الللا 

﴿       
﴾ 

 63 4، 3 الللا

﴿   ﴾ 122 4 الللا 

﴿        
﴾ 

 374، 257 5، 4 الللا

﴿    ﴾ 146، 118 5 الللا 

﴿   ﴾ 377، 122 0 الللا 

﴿    ﴾ 07 8 الللا 

﴿   ﴾ 372 17 الللا 

﴿        
 ﴾ 

 243 12، 11 الللا

﴿   ﴾ 94 12 الللا 



331 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴿      
﴾ 

 248 10، 16 الللا

﴿  ﴾ 370 19 الللا 

﴿      ﴾  293، 04 1 القهلل 

﴿      ﴾  35 3 القهلل 

﴿       
  ﴾ 

 262 4 القهلل 

﴿     ﴾  52 5 القهلل 

﴿       
     ﴾ 

 
 الوا ل

 
1 

147 ،268 ،
294 

﴿       
      

      ﴾ 

 248 2، 1 الوا ل

﴿      ﴾ 232 2 الوا ل 

﴿        
  ﴾ 

 281، 228 3، 2 الوا ل

﴿         
  ﴾ 

 187 4 الوا ل

﴿        
      

 الوا ل
 5 

29، 177، 180 ،
217 



332 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

  ﴾ 

﴿      
       

   ﴾ 

 162، 06 6 الوا ل

﴿      
   ﴾ 

 162، 07 0 الوا ل

﴿       
       
       ﴾ 

 8 الوا ل

31،40 ،96 ،
176 ،198 ،
277 ،276 ،
279 ،260  

﴿    ﴾ 273 1 الزلزلل 

﴿     ... 
  ﴾ 

 252 4 :1 الزلزلل

﴿   ﴾ 190، 121 4 الزلزلل 

﴿    ﴾ 289، 04 5 الزلزلل 

﴿      
﴾ 

 276، 137، 89 6 الزلزلل

﴿      ﴾ 268، 176 0 الزلزلل 

﴿        
     ﴾ 

 
 الزلزلل

0 ،8 211 

﴿  ﴾  274 1 اللنهللان 



333 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴿  ﴾  238 2 اللنهللان 

﴿  ﴾  190 3 اللنهللان 

﴿   ﴾  114 4 اللنهللان 

﴿   ﴾  114 5 اللنهللان 

﴿    ﴾  107 6 اللنهللان 

﴿    ﴾  125 17 اللنهللان 

﴿     ﴾  169 11 اللنهللان 

﴿   ﴾ 283، 41 1 القن عل 

﴿     ﴾ 291، 82 3 القن عل 

﴿    ﴾ 82 4 القن عل 

﴿        

 ﴾ 
 209، 36 6، 5 القن عل

﴿       ﴾ 30 8، 0 القن عل 

﴿  ﴾ 59 17 القن عل 

﴿  ﴾  375، 172 1 التكنث 

﴿     ﴾  259 5 التكنث 

﴿    ﴾  101 2 اللو 

﴿    ﴾ 57 1 الهمزال 

﴿        246 2، 1 الهمزال 



334 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

 ﴾ 

﴿    ﴾ 179 2 الهمزال 

﴿    ﴾ 297، 270، 04 3 الهمزال 

﴿   ﴾ 58 6 الهمزال 

﴿        
﴾ 

 225 0، 6 الهمزال

﴿    ﴾ 90 0 الهمزال 

﴿      ﴾ 09 9، 8 الهمزال 

﴿    ﴾ 116 3 الفال 

﴿      
   ﴾ 

 228 4، 3 الفال

﴿    ﴾ 224 4 الفال 

﴿     
 ﴾ 

 240 2، 1 ق اش

﴿    ﴾ 246 3 ق اش 

﴿   ﴾ 112 5 ق اش 

﴿    ﴾ 175، 37 2 المنعالل 

﴿     ﴾ 149 3 المنعالل 

﴿  ﴾ 51 4 المنعالل 

﴿       225 6 :4 المنعالل 



331 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

      
 ﴾ 

﴿     ﴾ 34 5 المنعالل 

﴿     ﴾ 290، 122، 44 6 المنعالل 

﴿    ﴾  201، 106 3 الكالث 

﴿    ﴾ 152 2 الكنف الل 

﴿     ﴾ 134 3 الكنف الل 

﴿     ﴾ 135 4 الكنف الل 

﴿     ﴾  250، 236 1 ال و 

﴿       ﴾  258، 123 2 ال و 

﴿       
﴾ 

 286، 08 3 ال و 

﴿     ﴾ 376، 203 1 الم هلل 

﴿      ﴾ 157 2 الم هلل 

﴿  ﴾ 28 2 ا اسب 

﴿    ﴾154 3 ا اسب 

﴿     ﴾141 4 ا اسب 

﴿    ﴾261 2 الفلا 

﴿     ﴾264، 195 3 الفلا 

﴿      ﴾245 2، 1 ال نل 



336 

 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

﴿  ﴾245 3 ال نل 

﴿     ﴾98 5 ال نل 
 

 



333 

 

فهرسالمحـــتــــويــــات

الصفحةالموضــــــــــــــــــوع

 أ اآلال الق آ ال
 ا ا  هللاو

 ي الشك  الالتقهللا 
 هلل المقهللمل

 تمهاهلل
 مفهال  الكس  الالجملل الالت كاا

1 

 2 مفهال  الكس  الالجملل الالت كاا
 12 أق ن  الجملل

 12 أ الاج الجملل ع هلل ال حنال القهللاما مل حام الهللاللل
 12 أق ن  الجملل ع هلل ال حنال القهللاما مل حام الت كاا

 12 أق ن  الجملل ع هلل المحهللثال

 الفصل األول

 تراكيب الجملة الخبرية المثبتة
 

 21 تالبئل

 المبحث األول

 تراكيب الجملة الخبرية االسمية المثبتة
22 

 22 ت اكاا الجملل اال مال الو ابل المثوتل. -أالالً 
 11 .الجملل اال مال المال لل المثوتلت اكاا  -ثن انً 

 91 المبحث الثاني
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الصفحةالموضــــــــــــــــــوع

 الجملة الفعلية المثبتة
 91 ا  الفلل السز .ذأالاًل: الجملل الفللال المثوتل 

 88 ا  الفلل المتلهللي و ف ه لمفلالل الاحهلل.ذثن اًن: الجملل الفللال 
 111 ا  الفلل المتلهللي لمفلاللال.ذثنلثًن: الجملل الفللال 

 122 ا  الفلل المو ي للمجهالل.ذ: الجملل الفللال  اولنً 
 الفصل الثاني
  المنفيةالجملة الخبرية 

 122 تالبئل
 122 الموحم األالل: الجملل اال مال الم فال.
 122 أالاًل: الجملل اال مال الو ابل الم فال.
 129 ثن اًن: الجملل اال مال المال لل الم فال
 122 الموحم الثن ي: الجملل الفللال الم فال.

 122 أالال:  في الجملل الفللال ذا  الفلل السز .
 122 المكتفي وفنعله. في الفلل  -1
 121  في الفلل المتلهللي وح ف الج  -2

 120 ثن اًن:  في الجملل الفللال ذا  الفلل المتلهللي و ف ه لمفلالل الاحهلل.
 122 :  في الجملل الفللال ذا  الفلل المو ي للمجهالل.ثنلثنً 

 الفصل الثالث
 الجملة الخبرية المؤكدة

 

 121 الجملل اال مال المؤكهللال: الموحم األالل
 129 الجملل اال مال الو ابل المؤكهللال. ت اكاا أالاًل: 
 119 .الجملل اال مال المال لل المؤكهللالت اكاا ثن اًن: 

 118 الجملل الفللال المؤكهللال: الموحم الثن ي
 190 أالاًل: تالكاهلل الجملل الفللال ذا  الفلل السز . 
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الصفحةالموضــــــــــــــــــوع

 190 تالكاهلل الفلل المكتفي وفنعله. -1
 192 وح ف الج . تالكاهلل الفلل المتلهللي -2

 192 ثن اًن: تالكاهلل الجملل الفللال ذا  الفلل المتلهللي و ف ه لمفلالل وه الاحهلل.
 191 ثنلثًن: تالكاهلل الجملل الفللال ذا  الفلل المتلهللي لمفلاللال.
 191  اولًن: تالكاهلل الجملل الفللال ذا  الفلل المو ي للمجهالل

 الفصل الرابع

 مكمالت الجملة الخبرية ]اإلسناد[

 

 198 الموحم األالل: التاواب.
 181 المفلددددالل وه. -1
 181 المفلدددالل له )ألجله(. -2
 182 المفلدددالل مله. -3
 182 المفلددالل فاه )الظ ف(. -4
 201 المفلددالل المبلا. -1
 202 الحدددنل. -6
 211 التماادددز. -3
 212 اال تث ددنو. -8

 212 الموحم الثن ي: التولال.
 211 ال لدددددد . -1
 222 التالكادددددهلل. -2
 222 عبف ال  ا.  -3



382 

 

الصفحةالموضــــــــــــــــــوع

 222 الوددددددهللل. -4
 222 الموحم الثنلم: ا هنفل.

 221 ا هنفل المحهل. -1
 211 ا هنفل را  محهل. -2

 الفصل الخامس

 مواقع الجملة الخبرية
 

 212 الموحم األالل: مالاقل الجملل اال مال.
 212 مالاقل الجملل اال مال الو ابل.  -1
 298 مالاقل الجملل اال مال المال لل.  -2

 281 الموحم الثن ي: مالاقل الجملل الفللال.

الموحددم الثنلددم: هلل ا ددل حودد ال أل مددنب الوددال  الجملددل الاو اددل الددالا هللال فددي 
 )جزو ع (.

209 

  الفهارس الفنية

 221 فه ل المونهلل  الالم اجل. 

 222 فه ل اآلان .

 211 فه ل المالهالعن .
 


